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 نشأة الجامعة وكلياتها
م، تمم نشفماك ملي م  9;=5م، وفي ٔام ۱۷۹۱بشأ أوى مظلغ للتٕليم الجامعي في محافّة ؼىهاج بهلية التربية ٔام 

 مليممة ۱۷۹۱آلاساب و الٕلممىم،  ممم تحممىى هممضا اإلاظلممغ نمممي فممٓظ لجامٕممة أؼمميًى فممي ؼممىهاج  ٕممش أ  أشفمم   فممي ٔممام 

و فييييم  ييييا   ،۱۷۹۹بممممشأ الٕكممم  بهليممممة الٍممممق ال مممم  لمممشط   مممما  ممممظاط حك ممممىط  ؼمممم ة  5==5التجممماطو، وفممممي ٔممممام 

و مظلغهما الظاس م    أصبح فرع الجامعة فم سوهاج فر يا لجامعية جنيول اليوا    5991

م :600بإشفمماك حامٕممة ؼممىهاج ٔممام  الجك مىطيقممظاط الم أشفمم ك مليمة الغطأممة، و مممٖ لممشوط :==5  ما، وفممي ٔممام 

م لمشط القمظاط الجك مىط  بإشفماك ملي م  ۸۱۱۹ويف نمي الجامٕة مليتا التٕليم الم اعي والتكمظضي،  مم فمي ٔمام أ

وتل يممممة اجتيممممماج  ۸۱۱۱ال  شؼممممة و الٍممممق ال يٍممممظ ، و ألمممم خ ٔمممممشس الهليمممماك بالجامٕممممة ٔفممممظ مليممممماك، وفممممي ٔممممام 

تممممم افتتمممما  ملي مممم   ۸۱۱9و فممممي ٔممممام اإلاجتكممممٖ الؽممممىهاقي، لممممشط  ممممظاط نشفمممماك ملي مممم  الممممميشلة والتربيممممة الظضاوممممية . 

مما اجتياحمماك اإلاجتكممٖ الؽممىهاقي،
ح
 7956بقممظاط طاممسؾ الممىعطاك ط ممم   ممم أشفمم   مليممة آلا مماط  الحقممىو والؽممب تل ست

م،  مممم أشفممم   مليمممة الحاؼممم اك واإلإلىمممماك ;605 -:605م، وبمممشأك الشطاؼمممة   ممما فمممي الٕمممام الجمممامعي 6059لؽممم ة 

يممة و اإلإ ممش  نشفمماك تممم لكممامليممة  >5ليممم خ ٔممشس مليمماك الجامٕممة مليممة الحاؼمم اك واإلإلىممماك ومليممة التربيممة ال ٔى

لى للجامٕاك بتاطضز  ملية الشطاؼاك ال ي ية نشفاك تم لكا الفن  للتكظضي   .6065/;/:6بقظاط مب اإلاجلؾ ٔا

 تاطضز اشفاك الهلية  م تاطضز اشفاك الهلية  م

 ;600 الٍق ال يٍظي  50 5;=5 التربية 5

 ;600 ال  شؼة 55 9;=5 الٕلىم 6

 6056 الميشلة 56 9;=5 آلاساب 7

 6056 التربية الظضاوية 57 5>=5 التجاطو 8

 6059 الحقىو  58 6==5 الٍق 9

 6059 آلالؽب 59 :==5 الغطأة :

 ;605 آلا اط :5 6007 اإلإ ش الفن  للتكظضي ;

 =605 الحاؼ اك واإلإلىماك ;5 6009 التكظضي >

ية >5 6009 ىلىحيا والتٕليمالتن  9  6060 التربية ال ٔى

مليممممممممممممممممممممممة الشطاؼمممممممممممممممممممممماك الٕليمممممممممممممممممممممما  =5 

 وال حىث ال ي ية
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م في سٔم مؽيرو الت كية واإلافماطلة فمي القىمااا القىميمة بهم   :600م ض نشفائ ا ٔام   الجامٕة بشوط م م  وتقىم

اك مظالغهما و وجمشاا ا صاك الٍما ٖ ما تكلنه مب  شطاك  فظضة وتق يمة وذرمراك مرتلفمة، وصلمو ممب ذماى نؼم ام

 .الخاك في ذشمة اإلاجتكٖ وت كية ال سئة، بكا تقشمه مب ذشماك في اإلاجااك اإلارتلفة
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 :تتوزع كليات جامعة سوهاج  لم موقعين

 - :فشا  وضىم 70ٔلي مؽاجة  ؼىهاج الحظم الجامعي القشام  ؽىهاج والضي اقٖ في ـظو مشا ة

ملية الٍق  ملية الميشلة ملية الٕلىم ألاساطو اإلاظلغضة

 البفظ  

اإلاؽتففياك 

 الجامٕية

اإلإ ش الفن  

 للتكظضي

ملية التربية 

ية  ال ٔى

ملية 

 التكظضي

ملية الشطاؼاك 

 وال حىث ال ي ية

   

 90;فشا  من ا 5000ٔلي مؽاجة  ؼىهاج الجشاشو الحظم الجامعي الجشاش بالنىام  والضي اقٖ  فى مشا ة

 -:للكؽٍحاك الحىظاك وضىم 690للك اشي و

ملية طضاه  ملية ألاساب ملية الغطأة ملية ال  شؼة ملية التربية

فاى  ألٌا

 ملية التجاطو

ملية الٍق  ملية ألالؽب ملية ا اط ملية الحقىو 

 ال يٍظ  

ملية التربية 

 الظضاوية

ملية ٌق 

الفم 

 وألاؼ ا 

ملية 

الحاؼاباك 

 واإلإلىماك

م  ي  ملية 

 5ٔلىم 

لىم   6ٔو

م نى ؤلاساطو 

 اإلاظلغضة

 م ن  الف شو

 

م نى ؤلاساطو 

 ال  شؼية

مظلغ 

 اإلاؤتكظاك

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC_(%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC_(%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
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 كلُبد اجلبهؼخ والرباهح الزؼلُوُخ ثهب:
 ثُخ:كلُخ الرت (1)

  ممىى الٍمماب ٔممب  م، لفممٓظ لهليممة التربيممة حامٕممة أؼمميىً، وتممم  5;=5أشفمم   مليممة التربيممة فممى اممىفكرر ٔممام 

ا ممب الٕمام الجمامعي  ٌظضق التحىض  مب ملياك التربية اإلا اِظو للهلية مب أب ماك محافّمة ؼمىهاج، وأت ماطح

و مش بلمع ٔمشس الٍماب فمى الهليمة م، اؼتقل  الهلية وت ٕ  منتق التنؽيق فى اّام الق مىى، 7;=6/5;=5

ال مة، باضومافة نممى ٔمشس  ::=55، احى م0606/6065لٕام الجامعي ل ( ٌماب وافمشاب بكظجلمة ;ٌالق ٌو

  
ٕ  الش   ليا.طاؼاك ال

 :وتفممك  الهليممة ٔممشس 
 
ممظو التشط ؾ،و ؽممم ( أ ؽممام ٔلكيممة، وقممى:  ؽممم ألممىى الت ربيممة، و ؽممم اإلا مماق  ٌو

ة اإلاقاطامممممممة وؤلاساطو التٕليكيمممممممة، و ؽمممممممم ال مممممممحة ال فؽمممممممية، و ؽمممممممم ٔلمممممممم الممممممم فؾ التربمممممممى ، و ؽمممممممم التربيممممممم

 
 
 .ن ىلىحيا التٕليمت
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 ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ 

 تخصصات شعب التعميم األساسي تخصصات الشعب العامة والطفولة
 اللغة الٕظبية والشطاؼاك ؤلاؼامية اللغة الٕظبية والشطاؼاك ؤلاؼامية

 اللغة ؤلااجليةاة اجليةاةاللغة ؤلا 

 الشطاؼاك احتكأية اللغة الفظشؽية

 الظضاوياك التاطضز

 الٕلىم الجغظافيا

 ------- الٍ يٕة والنيكياك

 ------- الفيةااك

 ------- النيكياك

 ------- الٕلىم ال يىلىحية والجيىلىحية

 ------- التٕليم التجاط  

 ------- ٔلم ال فؾ

 ------- ف تظبية الٍ

 ثشاهح الذساعبد الؼلُب
 أوالً : دثلىهــبد الذساعبد الؼلُب :

 .الشبلمىم الٕامة فى التربية .5

 .الشبلىم الخالة فى التربية .6

مممماس -التربيممممة الخالممممة -الممممشبلىم اإلا  يممممة فممممى التربيممممة فممممى أجممممش الترمممممماك آلاتيممممة: ؤلاساطو اإلاشطؼممممية .7 ؤلاـط

تن ىلىحيما  -أٌفماى جىمااة وطضماه -ا تمماسااك التٕلميمالترٍميَ التربمى  و  -تٕليم الن ماط -ال ف   

 .تٕليم اإلاىهىبي  -ترٍيَ وتٍىضظ اإلا اق  -ٔلم ال فؾ اإلاشطس  -القياػ ال ف    والتربى  -التٕليم
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ب: دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ
ً
 :ثبًُ

 .اك مٕتكشو( اّام ؼأ فى التربية مب أجش ألا ؽام التربىضة فى الهليةوالشلتىطاو  سطحة اإلااحؽتير .5

 

 تظبية مقاطاة ألىى التربية

ظو تشط ؾ تن ىلىحيا التٕليم  م اق  ٌو

 صحة افؽية ٔلم ال فؾ التربىي 

 تظبية مقاطاة اساطو تٕليكية

 

 

  .الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 
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 كلُخ الؼلىم: (2)
وألممم ح  اجممممشي مليمممماك  م، ل جممممش مليممماك حامٕممممة أؼمممميىً،9;=5تمممم نشفمممماك مليمممة الٕلممممىم فممممى ألتمممىبظ ٔممممام 

( 509م، و ممش ممما  ٔممشس الٍمماب   مما  :600حامٕممة ح ممىب الممىاس ، نمممى أ  اؼممتقل  حامٕممة ؼممىهاج ٔممام 

تكممماس ممممب ال يئمممة القىميمممة لىمممكا  حمممىسو التٕلممميم  ال مممة فقمممَ، والهليمممة جالممملة ٔلمممى ـممم اسو ٔا ٌالمممق ٌو

تكممماس،  ال مممة، 60;5احمممى  ، 606/6065 0لٕمممام الجمممامعيلو مممش بلمممع ٔمممشس الٍممماب فمممى الهليمممة ؤا ( ٌالمممق ٌو

 ( ٌالق وافش سطاؼاك ٔليا.8و  ا ٔشس 

( أ ؽممممممام ٔلكيممممممة، وقممممممى:  ؽممممممم النيكيمممممماك، و ؽممممممم الفيةامممممماك، و ؽممممممم ٔلممممممم ال  مممممماك :وتفممممممك  الهليممممممة ٔممممممشس  

 واإلاينظوبيىلىقي، و ؽم ٔلم الحيىا ، و ؽم الجيىلىحيا، و ؽم الظضاوياك.

 

 



E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   

 لدراساث العليا والبحىثلشؤون انائب رئيس اجلامعت  مكتب  
VICE PRESIDENT FOR 

POST-GRADUATE STUDIES& RESEARCHES 

ISO9001-2015    احلاصل على شهادة االيزو 

Acc.No:M2700903pm 

 
 د والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ ثُبى ثبلزخظظب

 ٔلىم الحاؼق آلامي الظضاوياك

 الفيةااك والنيكياك الفيةااك

 النيكياك واإلاينظوبيىلىقي النيكياك

لم الحيىا  النيكياك وال  اك  النيكياك ٔو

 الجيىلىحيا والنيكياك الجيىلىحيا

 ٔلم الحيىا  الجيىفيةااك

 ---------- ٔلم ال  اك

 

 

 اعبد الؼلُبثشاهح الذس

 أوالً: دثلىهــبد الذساعبد الؼلُب:
 .سبلىم النيكياك التحليلية .5

 .سبلىم اإلاينظوبيىلىحيا التٍ يقية .6

 سبلىم التق ية ال يىلىحية. .7

ب: دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ
ً
 ثبًُ

 .فى الٕلىم مب أجش ألا ؽام الٕلكية فى الهليةوالشلتىطاو  سطحة اإلااحؽتير 
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 منمجااك التر القؽم

 الظضاوياك  الظضاوياك

 ٔلىم الحاؼق

 ألاجماك

 فيةااك الجىامش التجظضبية الفيةااك

 الفيةااك ال ىوضة التجظضبية

ياف            ألٌا

 النترواياك

 الفيةااك ال ّظضة

 الفيةااك الحيىًة

 النيكياك الٕىىضة النيكياك

 النيكياك الأىىضة

 ال خىط الظؼىبية والترؼيبية الجيىلىحيا

 اإلإاس  وال خىط ال اطضة واإلاتحىلة

 الخاماك واإلإاس  ا تماساة

 الحفظضاك والٍ قاك

 الجيىلىحيا الترليبية والتنىاية             الجيىليكياك

 حيىلىحيا اإلاياه وال تروى

 الجيىفيةااك التٍ يقية

 ٔلم الحيىا  ٔلم الحيىا 

 الحفظاك

 ك فسؽيىلىحيا ال  ا ال  اك واإلاينظوبيىلىقى

 اإلاينظوبيىلىحيا 

 تمنيف ال  اتاك               ٔلىم ال سئة
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 الىزذاد راد الطبثغ اخلبص ثكلُخ الؼلىم :
 وجشاك مظلغ تؽىضق الخشماك الجامٕية..5

 مٕك  حيىليكياك ال سئة..6

 وجشو التحالي  النيكيااية الش يقة..7

 مٕك  النيكياك اإلاظلغ . .8

 مٕك  تٍ يقاك ال اعما. .9

 لحيىا  وتىفير جيىاااك التجاطب.وجشو بس  ا .:

 مٕك  اّم اإلإلىماك الجغظافية. .;
 مٕك  الظؼىبياك والجيىلىحيا ال  شؼية. .>

 مظلغ ال  شؼة الىطا ية. .=

 مظلغ التحالي  الش يقة  اإلاينظوؼنىب ؤلالنتروشي(. .50

 .مظلغ التشطضق ٔلى الحاؼق آلامي وتن ىلىحيا اإلإلىماك.55
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 كلُخ اِداة: (3)

م، وماا  الهلية تا ٕمة لجامٕمة أؼميىً فمى ال شاامة، وألم ح  نجمشي 9;=5ك ملية آلاساب  فى ٔام تم نشفا

م، وبممشأك الشطاؼممة الفٕليممة فممى :600مليمماك حامٕممة ح ممىب الممىاس ، نمممى أ  اؼممتقل  حامٕممة ؼممىهاج ٔممام 

ا (  ؽممكح :5أطبٕممة أ ؽممام فقممَ نمممى أ  تٍممىطك أ ؽممام الهليممة وافتتحمم  أ ؽممام أذممظي ج ممى ألمم ح  آلا   

تكمممماس مممممب ال يئممممة القىميممممة لىممممكا   مممما نمممممى حااممممق الرممممرامة الخالممممة، والهليممممة جالمممملة ٔلممممى ـمممم اسو ٔا ٔلكيح

تكممممممممماس،  ، احمممممممممى م606/6065ٕمممممممممام الجمممممممممامعي للو مممممممممش بلمممممممممع ٔمممممممممشس الٍممممممممماب فمممممممممى الهليمممممممممة حمممممممممىسو التٕلممممممممميم ؤا

ال ة، باضوافة نمى ٔشس  >;=50  ( ٌالق وافش بكظجلة الشطاؼاك الٕليا.85ٌالق ٌو
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ب
ً
 ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ زبلُ

 اللغة الٕظبية وآسا  ا
الجغظافيا  ـٕ ة اّم اإلإلىماك الجغظافية، ـٕ ة اإلاؽاجة 

 (والخظااَ، الفٕ ة الٕامة

 الفلؽفة الشطاؼاك ؤلاؼامية

اللغاك الفظ ية ـٕ ة اللغة الفاطؼية وآسا  ا، 

 ٔرر ( -ظميت - فاطس  
 ٔلم ال فؾ

 ٔلم احتكآ اللغة ؤلااجليةاة وآسا  ا

 اللغة الفظشؽية وآسا  ا
ام ـٕ ة الٕا اك الٕامة  ام ـٕ ة ال حافة، ؤلٔا ؤلٔا

ام الؽياحي  وؤلٔا

 اإلانت اك واإلإلىماك الشطاؼاك اليىاااية والاتينية

 --------- التاطضز

 الرباهح اجلذَذح ادلزوُضح
 الترحكة اللغة ألاإلاااية  اللغة ؤلااجليةاة(الترحكة 

 اإلاؽاجة والخظااَ واّم اإلإلىماك الجغظافية الترحكة اللغة الفظشؽية

 اللغة الٕظبية لغير ال اٌقي    ا الترحكة اللغة ؤلااٍالية

 ثشاهح الذساعبد الؼلُب
 أوالً: دثلىهــبد الذساعبد الؼلُب :

 ت كية احتكأية.سبلىم ال .سبلىم الترحكة الفاطؼية

ا . .سبلىم الترحكة الترلية  سبلىم الٕا اك الٕامة وؤلٔا

ام الؽياحي. سبلىم الترحكة الٕرراة.  سبلىم ؤلٔا

 الشبلىم الت هيلي للكنت اك. سبلىم الترحكة ؤلااجليةاة.

 بلىم ٔلم ال فؾ التٍ يقي. سبلىم الترحكة الفظشؽية.

 تحقيق التراث.سبلىم  سبلىم احتكآ الم اعي.
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ب: دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ
ً
 ثبًُ

 .سطحة اإلااحؽتير فى آلاساب مب أجش ألا ؽام الٕلكية فى الهلية

  ؽم ٔلم ال فؾ  ؽم اللغة الٕظبية واسا  ا

ام  ؽم الشطاؼاك اؼامية    ؽم ٔا

  ؽم احتكآ  ؽم اللغاك الفظ ية واسا  ا

  ؽم ا اط اإلامظضة  ؽم اللغة ااجليةاة واسا  ا

  ؽم ا اط اؼامية  ؽم اللغة الفظشؽية واسا  ا

  ؽم الترميم  ؽم التاطضز

  ؽم اإلانت اك واإلإلىماك  ؽم الجغظافيا

   ؽم الفلؽفة                 

 الىزذاد راد الطبثغ اخلبص ثكلُخ اِداة :
 رغظاه الخالة(.مظلغ تٕليم اللغاك  الخشمة الٕامة اللغاك والترحكة وألا  .5

 مظلغ سطاؼاك بحىث التراث..7                 مظلغ بحىث آلا اط والترميم. .6

 وجشو الخشماك ؤلالنترواية..9               مظلغ سطاؼاك ال حظ اإلاتىؼَ..8

 

 .الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 
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 كلُخ الزدبسح : (4)
م، وبمشأك الشطاؼمة   ما فمي صاك الٕمام، بس كما بمشأك 6>=5/5>=5تم نشفاك ملية التجماطو  فمى الٕمام الجمامعي 

م، وماام  الهليمة تا ٕمة لجامٕمة أؼمميىً :==9/5==5الشطاؼمة بررامامة اللغمة ؤلااجليةامة فمي الٕممام الجمامعي 

م، :600فى ال شااة، وأل ح  نجشي ملياك حامٕة ح ىب الىاس ، نممى أ  اؼمتقل  حامٕمة ؼمىهاج ٔمام 

ال ة ;:509م، احى 6060/6065لٕام الجامعيلة الهلي و ش بلع ٔشس الٍاب فى    .ٌالق ٌو

كمممماى، و ؽممممم 8وتفمممك  الهليممممة ٔممممشس   ( أ ؽممممام ٔلكيممممة، وقممممى:  ؽمممم اإلاحاؼمممم ة واإلاظاحٕممممة، و ؽممممم نساطو ألٔا

 ا تماس، و ؽم ألاؼاليق النكية.

 

 

 

 ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ

 ا تماس اإلاحاؼ ة

كاى  ة والت مي الظضاو نساطو ألٔا

 اإلاحاؼ ة باللغة ؤلااجليةاة.
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 ثشاهح الذساعبد الؼلُب
 أوالً : دثلىهــبد الذساعبد الؼلُب :

كاى. سبلىم اإلاظاحٕة.  سبلىم نساطو ألٔا

 سبلىم نساطو اإلاؽتففياك. سبلىم الىظااق.

 سبلىم اإلاىاطس البفظضة. سبلىم  التهاليف.

 سبلىم الت مي . سبلىم ب ىك وا تماس.
  سبلىم نساطو ٔامة وجنم محلي.

 
ب: دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ

ً
 ثبًُ

 .فى التجاطو مب أجش ألا ؽام الٕلكية فى الهليةوالشلتىطاو  سطحة اإلااحؽتير  .5

 ا تماس اإلاحاؼ ة

كاى  اجماك اساطو اساطو ألٔا

  الت مي 

 الىزذاد راد الطبثغ اخلبص ثكلُخ الزدبسح :
 جاطضة والتشطضق.مظلغ اؼتفاطاك الت (1

 اإلإك  التجاط . (2

 

 .الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 
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 كلُخ الطت الجششٌ : (5)

م، لتممم خ الهليممة الخامؽممة بممي  مليمماك الجامٕممة، 5==5تممم نشفمماك مليممة الٍممق البفممظ  فممى الٕممام الجممامعي 

ى بظاممامة واجممش وممشو الشطاؼممة بالهليمة ؼمم  ؼم ىاك باضوممافة نممى ؼمم ة تشطضبيمة  أٌ مماك امتيماع(، مممب ذما

أي ا   6+9وتممم الٕكمم  م ممض  مماث ؼمم ىاك برراممامة اك حممىا  ٕممشه سطحممة ال هممالىطضىػ فممي الٍممق والجظاجممة، 

شهههه ا ة  والهليممممة جالمممملة ٔلممممى، مممممشو الشطاؼممممة ذكممممؾ ؼمممم ىاك + فتممممرو التممممشطضق برراممممامة ال قمممماً اإلإتكممممشو
تكمماسحممىسو التٕلمميم االعتمهها  مههه ال يلههة اللوميههة ل ههماه  لٕممام لشس الٍمماب فممى الهليممة و ممش بلممع ٔمم، ؤا

ال ة،  00>6، احى م6060/6065الجامعي  شس  ٌالق ٌو  وافش بكظجلة الشطاؼاك الٕليا. ( ٌالق6ٔو
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مما من مما  79وتفممك  الهليممة ٔممشس   ا ٔلكيح (  ؽممم للٕلممىم 68( أ ؽممام للٕلممىم الٍ يممة ألاؼاؼممية، و 55(  ؽممكح

 ؤلاملينينية، وقى:

 خ ثبلكلُخ ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُ
 الربًبهح الزؼلُوٍ م الربًبهح الزؼلُوٍ م الربًبهح الزؼلُوٍ م

 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي 52 جراحة القمب والصدر 31 التشريح األدمي وعمم األجنة -1
 أمراض النساء والتوليد 53 جراحة التجميل 31 الهستولوجيا -2
 طب األطفال 54 ة الدمويةجراحة األوعي 32 الفسيولوجيا الطبية -3

جراحة المسالك البولية  33 الكيمياء الحيوية الطبية -4
 طب وجراحة العيون 55 والتناسمية

 عالج األورام والطب النووي 56 جراحة العظام 34 الباثولوجيا -5
 األشعة التشخيصية 13 األمراض الباطنة 35 الفارماكولوجيا الطبية -6
 التخدير والعناية المركزة الجراحية 13 األمراض الصدرية 36 طبية والمناعةالميكروبيولوجيا ال -7

األذن واألنف والحنجرة وأمراض  15 األمراض العصبية والنفسية 53 الطفيميات الطبية -8
 التخاطب والسمعيات

9- 
األمراض الجمدية والتناسمية  53 الصحة العامة وطب المجتمع

 إلكمينيكيةاثولوجيا ابال 11 وطب الذكورة

11- 
 55 الطب الشرعي والسموم اإلكمينيكية

الطب الطبيعي والروماتيزم 
 قسم طب األسرة 11 والتأهيل

 قسم السموم اإلكمينيكية 12 جراحة االطفال 51 الجراحة العامة -11
  التعميم الطبى 24 جراحة المخ واألعصاب -12

 ؼذ اخزُبص عٌخ االهزُبصمتٌر الكلُخ دسخخ الجكبلىسَىط فً الطت واجلشازخ ث
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 ثشاهح الذساعبد الؼلُب

 دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ

 .دسخخ ادلبخغزري فً الطت اجلشازخ هي أزذ األقغبم الؼلوُخ فً الكلُخ .1

 دسخخ ادلبخغزري فً الطت فً أزذ فشوع الزخظض االكلٌُُكخ الزبلُخ : - أ

 ٔاج ألاوطام الجظاجة الٕامة ألامظاه ال اٌ ة

 الٍق ال ىوي حظاجة اإلاؽالو ال ىلية والت اؼلية ه الٕمبية والٍق ال ف  ىألامظا

ق اإلاجتكٖ حظاجة الّٕام امظاه المشطضة  ال حة الٕامة ٌو

ٌق اإلا اٌق الحاطو والج اع 

 ال ىكى

الٍق الفظعى والؽكىم  حظاجة اص  وألااف والج جظو

 املينينة

ق  ألامظاه الجلشاة والت اؼلية ٌو

 الضلىطو

 الؽكىم املينينية التىليش وأمظاه النؽا

الٍق الٍ يعى والظوماتيةم 

 والت هي 

ماب ٌق وحظاجة الٕي   حظاجة اإلاز وألٔا

فاى  الؽكٕياك الترشاظ والٕ ااة اإلاظلغو الجظاجية ٌق ألٌا

ال ثىلىحيا املينينة 

 والنيكيااية

ٕه التصخيمية  أمظاه التراٌق ألـا

 ٌق ألاؼظو

 

  

 

 غزري فً أزذ فشوع الزخظض فً الؼلىم الطجُخ األعبعُخ االرُخ :دسخخ هبخ - ة

لم ألاح ة   ال ا ىلىحيا التفظضخ ألاسي ٔو

 الفاطمالىلىحيا الٍ ية ال ؽتىلىحيا

 اإلاينظوبيىلىحيا الٍ ية واإلا أة الفسؽيىلىحيا الٍ ية

 الٍفيلياك الٍ ية  النيكياك الحيىضة الٍ ية
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 .شازخ هي أزذ األقغبم الؼلوُخ فً الكلُخدسخخ دكزىساٍ فً الطت واجل -2

  :دسخخ دكزىساٍ فً الطت فً أزذ فشوع الزخظض االكلٌُُكُخ األرُخ -أ - د
ماب  الجظاجة الٕامة ألامظاه ال اٌ ة  حظاجة اإلاز وألٔا

 الؽكٕياك حظاجة اإلاؽالو ال ىلية والت اؼلية ألامظاه الٕمبية

 ٌقأمظاه الترا حظاجة الّٕام ألامظاه المشطضة

ٌق اإلا اٌق الحاطو والج اع 

 ال ىكى

 الٍق ال ف  ى حظاجة ألاص  وألااف والح جظو

ألامظاه الجلشاة 

ق الضلىطو  والت اؼلية ٌو

ية الشمىضة التىليش وأمظاه النؽا  حظاجة ألأو

الٍق الٍ يعى والظوماتيةم 

 والتألهي 

 حظاجة التجكي  ٌق وحظاجة الٕي 

فاى  حظاجة القلق والمشط إلاظلغو الجظاجيةالترشاظ والٕ ااة ا ٌق ألٌا

ال ا ىلىحيا املينينة 

 والنيكيااية

ٕة التصخيمية  ٌق ألاؼظو ألـا

ق اإلاجتكٖ ٔاج ألاوطام  ال حة الٕامة ٌو

 

الٍق الفظعى والؽكىم 

 املينينية

  الؽكىم املينينية الٍق ال ىوي
 

 األعبعُخ االرُخ: دسخخ دكزىساٍ فً أزذ فشوع الزخظض فً الؼلىم الطجُخ -ة
لم ألاح ة  ال ا ىلىحيا التفظضخ ألاسمى ٔو

 الفاطمالىلىحيا الٍ ية ال ؽتىلىحيا

 اإلاينظوبيىلىحيا الٍ ية واإلا أه الفسؽيىلىحيا الٍ ية

 الٍفيلياك الٍ ية النيكياك الحيىضة الٍ ية
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 ثبلثب: دثلىم الذساعبد الؼلُب فً الزخظظبد االرُخ:
 ظاجة اإلاؽالو ال ىلية والت اؼليةح ألامظاه ال اٌ ة

 حظاجة الّٕام ألامظاه الٕمبية والٍق ال ف  ى
 حظاجه ألاص  وألااف والح جظو ألامظاه المشطضة

 التىليش وأمظاه النؽا ٌق اإلا اٌق الحاطو والج اع ال ىكى
ق الضلىطو  ٌق وحظاجة الٕي  ألامظاه الجلشاة والت اؼلية ٌو

 الترشاظ والٕ ااة اإلاظلغو الجظاجية والت هي  الٍق الٍ يعى والظوماتيةم
فاى ق اإلاجتكٖ ٌق ألٌا  ال حة الٕامة ٌو

 الٍق الفظعى والؽكىم املينينة الجظاجة الٕامة
 ٌق ألاؼظو اإلاينظوبيىلىحيا الٍ ية واإلا أية

 الىزذاد الزخظظُخ والىزذاد راد الطبثغ اخلبص:
شاك صاك الٍما ٖ الخماك بالهليممة   مشف ذشممة الٍمماب تمم فمتخ الٕشامش مممب الىجمشاك الترمممية والىجمم

 واإلاجتكٖ الخاطقي، مث :

 وجشو وكا  الجىسو. .5

 وجشو الٍاب الىافشاب. .6

 وجشو تٍىضظ اّم تقىضم الٍاب وامتحاااك. .7

 وجشو تؽىضق الخشماك التٕليكية. .8

 وجشو متا ٕة الخظضجي . .9

 وجشو سٔم ال حث الٕلكي. .:

 مظلغ تٍىضظ التٕليم. .;

 إلاجتكٖ وت كية ال سئة.وجشو ذشمة ا .>

 وجشو التشطضق. .=

 مظلغ الؽكىم املينينية. .50

 مٕك  اإلا اطاك املينينية. .55
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 وجشو ت كية اإلاىاطس الضاتية. .56

 وجشو التٕليم الٍب  اإلاؽتكظ. .57

 وجشو اإلا خ الشطاؼية. .58

 وجشو التٕلم النتروشي. .59

 وجشو اساطو اعماك والنىاطث.  .:5

 وجشو مٕك  ألابحاث اإلاظلغ . .;5

 والؽامة اإلا  ية. وجشو ال حة .>5

 .وجشو حظاجة اليش والجظاجاك اإلاينظوؼنىبية .19
 وجشو جيىاااك التجاطب .21
 وح ة جراحة الوجه والرأس والرقبة .21
 وح ة جراحة الوجه والفكيه .22
 وح ة السمعيات .23
 وح ة التخاطب .24

 

 .الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 
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 كلُخ الضساػخ : (6)
م، وبمممشأك الشطاؼممممة   ممما فمممي م  اهمممما القمممشام ب ممممي ;==5/:==5معي تمممم نشفممماك مليممممة الغطأمممة  فمممى الٕممممام الجممما

م،  مم ااتقلم  نممى اإلاقمظ الجشامش بجامٕمة ؼمىهاج الجشامشو فمي الٕمام >==5/;==5النى ظ في الٕام الجمامعي 

( 6500م، احمممى  6060/6560لٕمممام الجمممامعي لو مممش بلمممع ٔمممشس الٍممماب فمممى الهليمممة م، 6057/6058الجمممامعي 

ال ة  .ٌالق ٌو

ا، وضتنمى   ٕىم ا ممب الفمظوٓ صاك النيما  الترمملم   اإلاتكيمة، وقمى: 57ية ٔشس  تفك  الهل ا ٔلكيح (  ؽكح

مماس الغطاعممي واإلاجتكممٖ الظضفممي،  ؽممم البؽمماتي ،   ؽممم ألاطايمم   واإلايمماه،  ؽممم ا تممماس الغطاعممي،  ؽممم ؤلاـط

م و اامممة  ؽممم اإلاحالممي ،  ؽمممم الىطا ممة، و ؽمممم أمممظاه ال  مماك، و ؽمممم اإلاينظوبيىلىحيمما الغطأيمممة، و ؽمم

ال  مممماك، و ؽممممم ٔلممممىم ألارغضاممممة والتغضاممممة، و ؽممممم ٔلممممىم ألال مممما ، و ؽممممم ؤلااتمممماج الحيممممىاشي، و ؽممممم ناتمممماج 

 الشواحب.
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 ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ 
 و ااة وأمظاه ال  اك "جفظاك" ؤلااتاج الغطاعي الٕام

 و ااة وأمظاه ال  اك "م يشاك" ألاطاي   واإلاياه

 و ااة وأمظاه ال  اك اج ال  اتي " ؽاتي "ؤلاات

 التن ىلىحيا الحيىضة "مينظوبيىلىحيا" ؤلااتاج ال  اتي "محالي "

 التن ىلىحيا الحيىضة "وطا ة" ناتاج جيىاشي

 ا تماس عطاعي ناتاج ساحن 

اس الغطاعي واإلاجتكٖ الظضفي ل أاك رغضااية  ؤلاـط

 -------- تن ىلىحيا ألال ا 

 اعبد الؼلُبثشاهح الذس
 دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ 

 .سطحة اإلااحؽتير فى الغطأة مب أجش ألا ؽام الٕلكية فى الهلية .5

 أوال :ادلبخغزري ادلهىن

 اؼم اإلااحؽتير اإلانهى القؽم الٕلكى

 تن ىلىحيا الغطأة الٕىىضة اطاي ى واإلاياه

 اساطو اإلافظؤاك الغطأية ا تماس الغطاعى

اس الغطا اس الغطاعى واإلاجتكٖ الظضفى عى واإلاجتكٖ الظضفىاـط  اـط

 ال  اتاك الٍ ية والٍٕظضة-ااتاج الفال ه–الغطأاك اإلاحكية  البؽاتي 

 ااتاج واذت اط التقاوي –الغطأة ألام ه  اإلاحالي 

 ال  شؼة الىطا ية الىطا ة

 مهافحه افاك-اح  الٕؽ  و ااة ال  اك

 ةتمنيٖ ارغضا ٔلىم ارغضاة

 تن ىلىحيا ال ا  ٔلىم ال ا 

 ااتاج الحيىاشى  ااتاج الحيىاشى والشواحب

 ااتاج وتظبية الشواحب
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 ثبًُب :ادلبخغزري الجسثً ودكزىساٍ الفلغفخ فً الؼلىم الضساػُخ
 اؼم اإلااحؽتير اإلانهى القؽم الٕلكى

 اطاي ى واإلاياه اطاي ى واإلاياه

 لغطاعىا تماس ا ا تماس الغطاعى

اس الغطاعى واإلاجتكٖ الظضفى اس الغطاعى واإلاجتكٖ الظضفى اـط  اـط

 ا اتاك الغض ة والحشااق-ااتاج الفال ه–ااتاج الخىظ  البؽاتي 

 محالي  الحق  اإلاحالي 

 الىطا ة و ال  شؼة الىطا ية الىطا ة

 أمظاه ال  اك أمظاه ال  اك

 ىحيا الغطأيةاإلاينظوبيىل اإلاينظوبيىلىحيا الغطأية 

 و ااة ال  اك و ااة ال  اك

 ٔلىم ألارغضاة والتغضاة ٔلىم ألارغضاة

 تن ىلىحيا ال ا  ٔلىم ال ا 

 ااتاج الحيىاشى  ااتاج الحيىاشى والشواحب

 ااتاج الشواحب

 م 21/8/2221بد ثزـبسَ  فً "ركٌىلىخُب االغزَـخ" ثقـشاس هـي ا لـظ االػلـً للدبهؼـ ادلبخغزري ادلهىنومتذ ادلىافقخ ػلً 
 ثكلُخ الضساػخ

 الىزذاد راد الطبثغ اخلبص ثكلُخ الضساػخ :
 وجشو ااتاج التقاو .. 6              مظلغ ال حىث واإلا تجاك الغطأية..5

 وجشو الم أاك الغضااية وألال ا ..7            وجشو ااتاج الحيىاشي والشواحب. .6

 وجشو البؽاتي ..9                                   وجشو اإلاحالي ..8

 وجشو الخشماك الف ية ل حىث ألاطاي   واإلاياه..;                    وجشو ناتاج ٔؽ  ال ح ..:

اس..>  وجشو التشطضق وؤلاـط

 % مب الظؼىم.79اىحش ذمم 
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 كلُخ الزكٌىلىخُب والزؼلُن: (7)

مليممممممة  ٕممممممش مليمممممماك التٕلمممممميم الممممممم اعي  م، وتٕممممممش طا ممممممٖ:600أشفمممممم   مليممممممة التن ىلىحيمممممما والتٕلمممممميم فممممممى ٔممممممام 

بجامٕممممممماك الؽمممممممى ؾ وجلمممممممىا  وبنممممممم  ؼمممممممىضف، لترمممممممظضة لمممممممىاسط ف يمممممممة مترمممممممممة فمممممممى اإلاجمممممممااك المممممممم أية 

اإلارتلفمممة، وتتكتمممٖ باإلإممماطف واإلا ممماطاك التٍ يقيمممة ال ممم  تؤهل ممما للكؽممماهكة فمممى تقمممشام المممم أاك فمممى مممممظ، 

ال ة 57:7م، احى 6060/6560لٕام الجامعي لبلع ٔشس الٍاب فى الهلية و ش   .ٌالق ٌو
 -ـمممٕ ة التررامممش والتنييمممف -( أ ؽمممام ٔلكيمممة، وقمممى:  ؽمممم اإلايهاايهممما  ـمممٕ ة ؤلااتممماج7وتفمممك  الهليمممة ٔمممشس 

ـممممممممممممٕ ة  -ـممممممممممممٕ ة مظل مممممممممممماك(، و ؽممممممممممممم الن ظبمممممممممممماك  ـممممممممممممٕ ة القممممممممممممىي وآلااك الن ظباايممممممممممممة -ـممممممممممممٕ ة محظممممممممممممماك

 ؤلالنترواياك(.
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بثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكل
ً
 ُخ زبلُ

 ؤلاشفاكاك اإلاشاية واإلإكاطضة مظل اك( -محظماك -الترراش والتنييف -ؤلااتاج اإلايهاايها ـٕ ة 

 -------- ؤلالنترواياك(-القىي وآلااك الن ظبااية الن ظباك ـٕ ة 

 ثشاهح الذساعبد الؼلُب
 أوالً: دثلىهــبد الذساعبد الؼلُب :

 سبلىم الشطاؼاك الٕليا فى الن ظباك. .5

 الشبلمىم اإلانه  فى الن ظباك. .6

 الشبلىم اإلانه  فى اإلايهاايها ـٕ ة ؤلااتاج. .7

 .الشبلىم اإلانه  فى اإلايهاايها ـٕ ة الترراش والتنييف .8

ب: دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ
ً
 ثبًُ

 .فى ٔلىم التٕليم الم اعي مب أجش ألا ؽام فى الهلية والشلتىطاو سطحة اإلااحؽتير .5

 النترواياك( -ك  ىي واكل ظبا ميهاايها ااتاج

 اشفاكاك مٕكاطضة ميهاايها ترراش وتنييف

 

 . الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 

 

 

 

 

 



E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   

 لدراساث العليا والبحىثلشؤون انائب رئيس اجلامعت  مكتب  
VICE PRESIDENT FOR 

POST-GRADUATE STUDIES& RESEARCHES 

ISO9001-2015    احلاصل على شهادة االيزو 

Acc.No:M2700903pm 

 كلُخ الزوشَض : (8)
م، مىاجمممشو ممممب الهليممماك التا ٕمممة لجامٕمممة ؼمممىهاج   مممشف نممممشاس :600تمممم نشفممماك مليمممة التكمممظضي فمممى ٔمممام 

يممف بكترممممي  فممى مجممااك التكممظضي،  مم اسطضب ٔلممى اإلاؽمماهكة بإاجابيممة فممى ٔكليممة أؼممىاو الٕكمم  والتِى

و مش بلمع ٔمشس الٍماب وؤلا ليكمي،  التحشاث والتٍىضظ فى مجاى الخشماك التكظضىية ٔلى اإلاؽتىي اإلاحلى

ال ة. 56:9، احى م6060/6065لٕام الجامعي ل فى الهلية  ٌالق ٌو
الحممااك الحظحممة،  ( أ ؽممام ٔلكيممة، وقممى:  ؽممم تكممظضي ال ممالغي ، و ؽممم تكممظضي>وتفممك  الهليممة ٔممشس  

فاى، و ؽم نساطو التكظضي، و ؽم تكمظضي اإلاؽم ي ،  و ؽم تكظضي النؽاك والتىليش، و ؽم تكظضي ألٌا

 و ؽم تكظضي صحة اإلاجتكٖ، و ؽم تكظضي اف    وصحة.

 

 

 ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ 
 نساطو التكظضي تكظضي ال الغي 

 تكظضي اإلاؽ ي  ظضي الحااك الحظحةتك

 تكظضي صحة اإلاجتكٖ تكظضي النؽاك والتىليش

فاى  تكظضي اف    وصحة تكظضي ألٌا
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 ثشًبهح الذساعبد الؼلُب
 أوالً: دثلىهــبد الذساعبد الؼلُب :

 تك خ الهلية سبلىم  فى التكظضي مب أجش ألا ؽام الٕلكية فى الهلية.

 كزىساٍثبًًُب: دسخخ ادلبخغزري والذ

 .دسخخ ادلبخغزري فً الزوشَض هي أزذ األقغبم الؼلوُخ فً الكلُخ .1

 تكظضي ال حة اإلاشطؼية التكظضي ال اٌنى الجظاحى

 تكظضي صحة اؼظو تكظضي ٔ ااة الحااك الحظحة بالغي 

 تكظضي ال حة اإلا  ية تكظضي الٍىاطيك بالغي 

 تكظضي اإلاؽ ي  تكظضي باٌنى أٌفاى

 تكظضي اإلاشم ي  اىتكظضي حظاحى أٌف

التكظضي ال ف  ى وال حة ال فؽية  تكظضي جشاثى الىاسو والخٍىطو الٕالية

 إلاظاج  الٕكظ اإلارتلفة

 اساطو التكظضي التىليش

  تكظضي صحة اإلاظأو

 .دسخخ دكزىساٍ الفلغفخ فً الزوشَض هي أزذ األقغبم الؼلوُخ فً الكلُخ .2

 شطؼيةتكظضي ال حة اإلا التكظضي ال اٌنى الجظاحى

 تكظضي صحة اؼظو تكظضي ٔ ااة الحااك الحظحة بالغي 

 سبلىمة تكظضي ال حة اإلاشطؼية تكظضي الٍىاطيك بالغي 

 تكظضي اإلاؽ ي  تكظضي باٌنى أٌفاى

 تكظضي ال حة اإلا  ية تكظضي حظاحى أٌفاى

 تكظضي اإلاشم ي  تكظضي جشاثى الىاسو والخٍىطو الٕالية

ى وال حة ال فؽية التكظضي ال ف   التىليش

 إلاظاج  الٕكظ اإلارتلفة

 اساطو التكظضي تكظضي صحة ألام

 .الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 
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 كلُخ الطت الجُطشٌ: (9)
اإلاقممممممظ القممممممشام للجامٕممممممة  م، بممممممشأك الشطاؼممممممة   مممممما بك نمممممم  فممممممي ;600أشفمممممم   مليممممممة الٍممممممق ال يٍممممممظ  فممممممى ٔممممممام 

ؼمممممممىهاج امممممممش بكقمممممممظ الجامٕمممممممة الجشامممممممش بكشا مممممممة م، نممممممممى اإلا نممممممم  الجش:605فمممممممى ٔمممممممام   ؽمممممممىهاج، وتمممممممم اقل ممممممما 

،وضت ٖ الهليمممة مؽتفمممفى ٔلكمممي بقظضمممة المممملٕا لخشممممة أب ممماك اإلاحافّمممة، ولمممضللو تمممشطضق الٍممماب الجشامممشو

ال ة. =8=، احى م6060/6065لٕام الجامعي لو ش بلع ٔشس الٍاب فى الهلية والخظضجي ،   ٌالق ٌو

ا، وقى=5وتفك  الهلية ٔشس   ا ٔلكيح  ؽمم التىليمش ، و  ؽمم ال ؽمتىلىحيا، و  ؽم التفمظضخ وألاح مة:(  ؽكح

 ؽممممم ، و  ؽممممم اإلاينظوبيىلىحيمممما، و و ؽممممم ؼمممملىلياك الحيممممىا  وطٔااتممممه، ؽممممم الفؽيىلىقيوالت اؼمممملياك، و 

و ؽممممم ،و ؽممممم الٍفيلياك،  ؽممممم الظ ابممممة ال ممممحية ٔلممممى ألارغضاممممة، و ال ا ىلىحيمممما وال ا ىلىحيمممما املينينيممممة

و ؽمممممم صمممممحة الحيمممممىا  ،و ؽمممممم أممممممظاه الشواحب،و ؽمممممم التغضامممممة والتغضامممممة ؤلاملينينية، ٌمممممق الحيمممممىا 

 ؽمممم النيكيممماك الحيىضمممة ، و و ؽمممم الٍمممق الفمممظعي والؽمممكىم،و ؽمممم ألاممممظاه اإلافترلة، والمممشواحب وال سئمممة

مممممممٕة(، وليكيممممممماك ألارغضامممممممة و ؽمممممممم ،  ؽمممممممم أممممممممظاه ألاؼمممممممكاك، و و ؽمممممممم الجظاجمممممممة  الجظاجمممممممة والترمممممممشاظ وألـا

 .الفاطمالىلىقي

 

 

http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=298
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=293
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=293
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=293
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=330
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=274
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=303
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=336
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=336
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=336
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=339
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=346
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=266
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=266
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=266
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=350
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=281
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=271
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=271
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=271
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=203
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=358
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=362
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=362
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=362
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=366
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=286
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=372
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=372
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=372


E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   
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 : متٌر اجلبهؼخ ثٌبء ػلً طلت كلُخ الطت الجُطشٌ الذسخبد الؼلوُخ اِرُخ

 : َىطأوالً : دسخخ الجكبلىس
 سطحة بهالىطضىػ مب أجش ألا ؽام بالنيلة.

ب : دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ
ً
 ثبًُ

 .فً الطت الجُطشٌ هي أزذ األقغبم فً الكلُخ والذكزىساح دسخخ ادلبخغزري

 امظاه ال اٌ ة التفظضز واح ة

 امظاه اإلإشاة ال ؽتىلىحيا

 الٍق الفظعى الفسؽيىلىحيا

 الىاسو وأمظاو ا والتلقيخ الم اعى كياك ارغضاةالنيكياك الحيىضة ولي

 الجظاجة ال يٍظضة ؼلىلياك الحيىا  وطٔااته

 أمظاه الٍيىط وألاطااق تغضاة الحيىا  والشواحب وؼىك التغضاة

 صحة الحيىا  وال سئة ال ا ىلىحيا وال ا ىلىحيا املينينية

 ألامظاه اإلافترلة اإلاينظوبيىلىحيا واإلا أة

 الىطا ة وال  شؼة الىطا ية ياكالٍفيل

 ااتاج الحيىاشى الفاطمالىلىحيا

 اجماك  الظ ابة ال حية ٔلى ألال ا  وم تجاا ا

الظ ابة ال حية ٔلى اللحىم وم تجاا ا 

 واإلارلفاك الحيىااية

 ا تماس واساطو مغآط

 :الطت الجُطشٌالىزذاد راد الطبثغ اخلبص 
اس ال يٍظ    اإلاؽتكظ. مظلغ التٕليم وؤلاـط

 % مب الظؼىم. 79اىحش ذمم 
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 كلُخ اذلٌذعخ : (12)

م، و اممممم  =600/>600م، وبممممشأك الشطاؼممممة   مممما فممممى الٕممممام الجممممامعي ;600أشفمممم   مليممممة ال  شؼممممة فممممى ٔممممام 

ٕممممممام الجمممممممامعي للو ممممممش بلممممممع ٔمممممممشس الٍمممممماب فممممممى الهليمممممممة الشطاؼممممممة بالهليممممممة ٔلمممممممى اّممممممام الؽممممممأاك اإلإتكمممممممشو، 

ال ة ;580، احى م6060/6065  .ٌالق ٌو

و ؽمممم ال  شؼمممة الن ظباايمممة، ال  شؼمممة اإلاشايمممة،  ؽمممم  (  ا مممة أ ؽمممام ٔلكيمممة، قمممي:7وتفمممك  الهليمممة ٔمممشس 

 . ؽم ال  شؼة اإلإكاطضة
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 ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ 

 بظاامة ه شؼة القىي وآلااك الن ظبية ايةبظاامة ال  شؼة اإلاش

 بظاامة ال  شؼة اإلإكاطضة بظاامة ه شؼة اتمااك ونلنترواياك

 
 ثشاهح الذساعبد الؼلُب

 دسخخ ادلبخغزري والذكزىساٍ

 .سطحة اإلااحؽتير فى ال  شؼة مب أجش ألا ؽام فى الهلية .5

 تك خ الجامٕة الشطحاك الٕلكية التالية :

 لٕليا سبلىم الشطاؼاك ا -5

 سطحة اإلااحؽتير فى ال  شؼة  -6

 سطحة اإلااحؽتير فى الٕلىم ال  شؼية -7

 سطحة سلتىطاه الفلؽفة فى الٕلىم ال  شؼية -8

 وصلو فى الترمماك اتية -9

 أوال:اذلٌذعخ ادلذًُخ

 ه شؼة اشفاكاك متقشمة  -5

 ه شؼة اإلاياه واإلانفاك اإلاااية -6

غاى الٕامة -7  ه شؼة ـا

 ةه شؼة اإلاؽاجة اطوية والتمىطض -8

 ثبًُب:اذلٌذعخ ادلؼوبسَخ

 الترٍيَ الٕكظاشى -5

 الشطاؼاك اإلإكاطضة -6
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 ثبلثب:اذلٌذعخ الكهشثُخ:

 ه شؼة الج ش الٕامى -5

 ه شؼة القىي الن ظبية -6

 ه شؼة ااك الن ظبية -7

 ه شؼة التحنم -8

 ه شؼة اتمااك والينترواياك -9

 ه شؼة الحاؼق امى -:

 ساثؼب: اذلٌذعخ ادلُكبًُكُخ
 ااابسق والتىطبس اكه شؼة تمكيم ذٍىً  -5

 ه شؼة الٍا ة اإلاتجشسو -6

 ه شؼة التمكيم الينتروشى -7

 تن ىلىحيا اإلاىاس وااتاج -8

 ه شؼة الؽياطاك والجظاطاك -9

 ه شؼة تمكيم مٕشاك الحفظ -:

 الىزذاد راد الطبثغ اخلبص ثكلُخ اذلٌذعخ :

 مظلغ اؼتفاطاك ال  شؼية. .6

 وجشو ؤلااتاج بهلية ال  شؼة. .7

 لظؼىم.% مب ا79اىحش ذمم 
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 كلُخ الرتثُخ الشَبضُخ : (11)

م، 6057/6058م، وبممممشأك الشطاؼممممة   مممما فممممى الٕممممام الجممممامعي 6057أشفمممم   مليممممة التربيممممة الظضاوممممية فممممى ٔممممام 

م، 6060/6560لٕمام الجمامعي لو مش بلمع ٔمشس الٍماب فمى الهليمة بكقظ الهلية بالجامٕة الجشاش بالنىام ، 

ال ة 00=6احى  ( أ ؽمام ٔلكيمة، 9وتفك  الهلية ٔشس   .( ٌاب وافشاب: ، باضوافة امى ٔشس  ٌالق ٌو

لممممىم الحظلممممة، وقممممى:   ؽممممم ؤلاساطو  ؽممممم اإلا مممماق  وتممممشط ؾ التربيممممة الظضاوممممية، و ؽممممم التممممشطضق الظضايمممم   ٔو

 اوية، و ؽم الٕلىم التربىضة وال فؽية.الظضاوية والتروضخ، و ؽم ٔلىم ال حة الظض
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 : متٌر اجلبهؼخ ثٌبء ػلً طلت كلُخ الرتثُخ الشَبضُخ الذسخبد الؼلوُخ اِرُخ

 أوالً : دسخخ الجكبلىسَىط : 

 سطحة بهالىطضىػ مب أجش ألا ؽام بالهلية.

 أوال : الذثلىهبد 
الشبلىم الٕامة فى التربية الظضاوية ترمن   طضاوة 

 طؼية(مش

الشبلىم الٕامة فى التربية الظضاوية ترمن   ٔظوه 

 طضاوية(

–الشبلىم الٕامة فى التربية الظضاوية ترمن  لفافة 

شاك(  مـظ

 الشبلىم الٕامة فى التربية الظضاوية ترمن  تظوضخ طضاي ى(

الشبلىم الٕامة فى التربية الظضاوية ترمن تؽىضق 

 طضاي ى(

اوية ترمن  الاباك الشبلىم الٕامة فى التربية الظض

 طضاوية(

الشبلىم الٕامة فى التربية الظضاوية ترمن  أشاس اف  ى  الشبلىم الٕامة فى التربية الظضاوية ترمن  تشطضق طضاي ى(

 للظضاويي (

  الشبلىم الٕامة فى التربية الظضاوية ترمن  ليا ة بشاية(

 
 ثبًُب : ادلبخغزري 

 اساطو الظضاوية -6                  اإلا اق  وتشط ؾ التربية الظضاوية -5

 ٔلم ال فؾ الظضاي ى-7                             ٔلىم ال حة الظضاوية -6

 التشطضق الظضاي ى -7

 ثبًُب: الذكزىساٍ 

 ٔلم ال فؾ الظضاي ى-6                 اإلا اق  وتشط ؾ التربية الظضاوية -5

 ٔلىم ال حة الظضاوية -8                                   التشطضق الظضاي ى -7

 

 . الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 

 

 

 

 

 



E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   

 لدراساث العليا والبحىثلشؤون انائب رئيس اجلامعت  مكتب  
VICE PRESIDENT FOR 

POST-GRADUATE STUDIES& RESEARCHES 

ISO9001-2015    احلاصل على شهادة االيزو 

Acc.No:M2700903pm 

 كلُخ الظُذلخ : (12)

و مممش بلمممع م، 6057/6058م، وبمممشأك الشطاؼمممة   ممما فمممى الٕمممام الجمممامعي 6057أشفممم   مليمممة المممميشلة فمممى ٔمممام 

ال ممممممممة، باضوممممممممافة نمممممممممى  :559، احممممممممى م6060/6065لٕممممممممام الجممممممممامعي لٔممممممممشس الٍمممممممماب فممممممممى الهليممممممممة  ٌالممممممممق ٌو

ال مممممممممممممممممممممة بالممممممممممممممممممممممميشلة  (70: ٔمممممممممممممممممممممشس ٌالممممممممممممممممممممممق ٌو

 ؤلاملينينية.

 

 

 

( أ ؽمممممممممممممام ٔلكيمممممممممممممة، ;وتفمممممممممممممك  الهليمممممممممممممة ٔمممممممممممممشس  

 ؽممممممممممممممممممممممممم ألاسوضممممممممممممممممممممممممة والؽممممممممممممممممممممممممكىم، و ؽممممممممممممممممممممممممم وقى:

يشلية، و ؽمممممم المممممميشااياك والمممممميشلة ؤلاملينينيمممممة، و ؽمممممم الٕقممممما ير، و ؽمممممم النيكيممممماك التحليليمممممة المممممم

 النيكياك الحيىضة، و ؽم النيكياك الميشلية، و ؽم اإلاينظوبيىلىقي واإلا أة.

 ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ 

 النيكياك الحيىضة ألاسوضة والؽكىم

 النيكياك الميشلية الميشااياك والميشلة ؤلاملينينية

 بيىلىقي واإلا أةاإلاينظو  الٕقا ير

 النيكياك التحليلية الميشلية

 بظاامة الميشلة ؤلاملينينية

 الىزذاد راد الطبثغ اخلبص ثكلُخ الظُذلخ :
 مظلغ التٕليم الميشمي اإلاؽتكظ.

 

 % مب الظؼىم. 79اىحش ذمم 
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 كلُخ احلقىق: (13)

م، بكنمممممم  :6059/605م، وبممممممشأك الشطاؼممممممة   مممممما فممممممى الٕممممممام الجممممممامعي 6058أشفمممممم   مليممممممة الحقممممممىو فممممممى ٔممممممام 

و مش بلمع ٔمشس قظ الجامٕة الجشاش بكشا ة ؼىهاج الجشاشو، وب ّمام الؽمأاك اإلإتكمشو، مرمن ل ا بك

ال ة 08=>م، احى 6060/6560لٕام الجامعي لالٍاب فى الهلية     .ٌالق ٌو

( أ ؽممممام ٔلكيممممة، وقممممى:  ؽممممم القممممااى  اإلاممممششي، و ؽممممم القممممااى  الج ممممابي، و ؽممممم 50وتفممممك  الهليممممة ٔممممشس  

اى  الممممممشومي الٕمممممممام، و ؽممممممم القمممممممااى  الممممممشومي الخممممممماك، و ؽممممممم الفمممممممظ ٕة القممممممااى  التجممممممماط ، و ؽممممممم القممممممما

ؤلاؼممممامية، و ؽممممم  ممممااى  اإلاظافٕمممماك اإلاشايممممة والتجاطضممممة، و ؽممممم القممممااى  الٕممممام، و ؽممممم فلؽممممفة القممممااى  

 وتاطضره، و ؽم ا تماس واإلاالية الٕامة.

 .ة(تك خ الجامٕة ب اك ٔلى ٌلق ملية الحقىو سطحة اللسؽاشؾ في  الفٕ ة الٕام

 

 

 . الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 
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 كلُخ األلغي : (14)

م، وتم تغيير اؼم الهلية مب  اللغاك والترحكة( نممى  ألالؽمب( ب ماكح ٔلمى 6059أشف   ملية ألالؽب فى ٔام 

لمى للجامٕمماك بجلؽمته بتمماطضز:  م، وتمم ترمممين م نم  للهليممة بكقمظ الجامٕممة 6059/=/56 مظاط اإلاجلممؾ ألٔا

ال ة.>>9، احى  م6060/6065الجامعي لٕام لو ش بلع ٔشس الٍاب ام ، الجشاش بالنى   ( ٌالق ٌو

مممممما، وقى:56وتفممممممك  الهليممممممة ٔممممممشس   ا ٔلكيح و ؽممممممم اللغممممممة ؤلااٍاليممممممة  ؽممممممم اللغممممممة ؤلااجليةاممممممة وآسا  ا،(  ؽممممممامح

و ؽمممممم اللغمممممة الفظشؽمممممية وآسا  ممممما، و ؽمممممم اللغمممممة الفاطؼمممممية وآسا  ممممما، و ؽمممممم اللغمممممة ألاإلااايمممممة وآسا  ا،وآسا  ا،

و ؽممممممممم اللغممممممممة الترليممممممممة  تحمممممممم  ؤلاشفمممممممماك(، و ؽممممممممم اللغممممممممة ألاؼمممممممم ااية وآسا  او ؽممممممممم اللغممممممممة الٕرراممممممممة وآسا  ا،

 تحمم  و ؽممم اللغممة النىطضممة وآسا  ا تحمم  ؤلاشفمماك(، و ؽممم اللغممة الظوؼممية وآسا  ا تحمم  ؤلاشفاك(،وآسا  ا

 .و ؽم اللغة المس ية وآسا  ا تح  ؤلاشفاك(، آسا  او ؽم اللغة اليابااية و ؤلاشفاك(، 
 

متٌر اجلبهؼخ ثٌـبء ػلـً طلـت كلُـخ األلغـي الـذسخبد 
 : الؼلوُخ اِرُخ

 أوالً: دسخخ اللُغبًظ : 

 سطحة اللسؽاشؾ  مب أجش ألا ؽام بالهلية.

 لىهــبد الذساعبد الؼلُب :ثبًُـًب: دث
امية(. .5  سبلىم الترحكة اإلاترممة  ؤلٔا

 سبلىم الترحكة اإلاترممة  القااىاية(. .6

 سبلىم الترحكة اإلاترممة  التجاطضة(. .7

 الىزذاد راد الطبثغ اخلبص ثكلُخ األلغي :

 مظلغ اللغاك والترحكة..5

 

 % مب الظؼىم. 79اىحش ذمم 
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http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=792
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=792
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=792
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=797
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=797
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=797
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=808
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=808
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=808
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=824
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=824
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=1341
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=1341
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=1341
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=1341
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=2622
http://www.sohag-univ.edu.eg/faclang/?page_id=2632
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308


E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   

 لدراساث العليا والبحىثلشؤون انائب رئيس اجلامعت  مكتب  
VICE PRESIDENT FOR 

POST-GRADUATE STUDIES& RESEARCHES 

ISO9001-2015    احلاصل على شهادة االيزو 

Acc.No:M2700903pm 

 كلُخ اِثبس : (15)

م، وتمممم ;605/:605م،  وبمممشأك الشطاؼمممة   ممما فمممى الٕمممام الجمممامعي 6059فمممى ٔمممام  أشفممم   مليمممة آلا ممماط  

و ممممش بلممممع ٔممممشس الٍمممماب فممممى الهليممممة فممممى الٕممممام ترمممممين م نمممم  للهليممممة بكقممممظ الجامٕممممة الجشاممممش بالنىاممممم ، 

ال ة. ;>7م، احى 6060/6560الجامعي   ٌالق ٌو

ىاية، آلا اط ؤلاؼامية، وتظميم آلا اط.آلا(أ ؽام ٔلكية، وقى: 7وتفك  الهلية ٔشس     اط اإلامظضة والفٔظ

ب
ً
 ثُبى ثبلزخظظبد والرباهح الزؼلُوُخ ثبلكلُخ زبلُ

ىاية   اط ؤلاؼاميةآلا آلا اط اإلامظضة والفٔظ

 تظميم آلا اط

 ثشاهح الذساعبد الؼلُب
 أوالً: دثلىهــبد الذساعبد الؼلُب :

 سبلىم آلا اط ؤلاؼامية.-6             سبلىم  آلا اط اإلامظضة. .5

 سبلىم تظميم آلا اط ـٕ ة الترميم الش يق. -7

 .سبلىم تظميم آلا اط ـٕ ة الترميم اإلإكاط   -8
ب: دسخخ ادلبخغ

ً
 زري والذكزىساٍثبًُ

 . سطحة اإلااحؽتير فى آلا اط مب أجش ألا ؽام فى الهلية.5

 أوا :اإلااحؽتير والشلتىطاه

  ؽم ا اط اإلامظضة -6

  ؽم ا اط اؼامية  -7

  ؽم الترميم  -8

 الىزذاد راد الطبثغ اخلبص ثكلُخ اِثبس :
 مظلغ سطاؼاك آلا اط والترميم

 % مب الظؼىم. 79اىحش ذمم 

http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
http://www.sohag-univ.edu.eg/facvet/?page_id=308
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 والزكبء االططٌبػٍ كلُخ احلبعجبد (16)
م، وبممممممممممشأك الشطاؼممممممممممة   مممممممممما فممممممممممى الٕممممممممممام الجممممممممممامعي =605ك مليممممممممممة الحاؼمممممممممم اك واإلإلىممممممممممماك فممممممممممى ٔممممممممممام  أشفمممممممممم

و مممش بلمممع ٔمممشس الٍممماب فمممى م، وتمممم ترممممين م نممم  للهليمممة بكقمممظ الجامٕمممة الجشامممش بالنىامممم ، 6060/=605

ال ة. :99م، احى 6060/6065الهلية فى الٕام الجامعي   ٌالق ٌو

ٔلمممىم الحاؼمممق، اّمممم اإلإلىمممماك، تق يمممة اإلإلىمممماك،   ؽمممم(أ ؽمممام ٔلكيمممة، وقمممى: 8شس  وتفمممك  الهليمممة ٔممم

 .ـ هاك الحاؼق

 

 ظاط سولة طاسؾ مجلؾ الىعطاك بتٕشا  مؽكي ملية الحاؼ اك واإلإلىمماك اممي مليمة الحاؼم اك و ش لشط 

 6065/>/:6فى  والضماك الٍ اعي

 

 

 

 . الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم  
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 ادلؼهذ الفٌٍ للزوشَض : (17)
مممما لهليمممة الٍممممق :==5( لؽمممم ة  9;5تمممم نشفممماك اإلإ ممممش بمممالقظاط الجك ممممىط  ط مممم   م، لينمممى  اإلإ ممممش تممما ٖ نساطضح

ممممما ل ا ممممممب الٕمممممام الجمممممامعي حامٕمممممة ؼمممممىهاج. تمممممم ومممممم اإلإ مممممش نساطضح هليمممممة التكمممممظضي حامٕمممممة ؼمممممىهاج أت ممممماطح

ااممة تكظضىممية ٔاليممة 6056/6057 م، ي ممشف اإلإ ممش لترممظضة ف يممي  تكممظضي ٔلممى  ممشطق مممب الخرممرو لتقممشام ٔط

ال ة. 9=8م، احى 6060/6560لٕام الجامعي لو ش بلع ٔشس الٍاب فى الهلية الجىسو،   ٌالق ٌو

تكمممممم خ الجامٕممممممة ب مممممماك ٔلممممممى ٌلممممممق مليممممممة التكممممممظضي سطحممممممة الممممممشبلىم الٕممممممام فممممممي التكممممممظضي مممممممب اإلإ ممممممش الفنمممممم  

 للتكظضي.

 

 . الشطاؼية % مب الظؼىم79اىحش ذمم 
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  كلُخ الرتثُخ الٌىػُخ:( 18)

بيممممة م وتممممم ت هيمممم  م نممممى لهليممممة التر 6060بممممالقظاط الجك ممممىطي ط ممممم ( لؽمممم ة  تممممم نشفمممماك مليممممة التربيممممة ال ىٔيممممة

فممممظ  قافممممة الترمممممماك ال ىٔيممممة ال ىٔيممممة بكبممممى مليممممة آلاساب بكقممممظ الجامٕممممة القممممشام وا ممممشف الهليممممة امممممى ش

ال ة.>;;م، احى 6060/6560لٕام الجامعي لو ش بلع ٔشس الٍاب فى الهلية  .والف ية  ٌالق ٌو

 

 

 

 

 % مب الظؼىم الشطاؼية. 79اىحش ذمم 
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 جُئُخكلُخ الذساعبد الؼلُب والجسىس ال(19)

لى للجامٕاك بتاطضز  ملية الشطاؼاك الٕليا وال حىث ال ي ية تم نشفاك  .6065/;/:6بقظاط مب اإلاجلؾ ٔا
 
 
 
 
 
 

 الكلُبد الزٍ رؼول ثٌظبم الغبػبد ادلؼزوذح مبشزلخ الذساعبد الؼلُب

 ملية الٍق ال يٍظ   ملية الٍق البفظ                                     

 ملية الغطأة                                                 ملية ال  شؼة

 ملية التكظضي ملية التربية                                                
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 الكلُبد الزٍ رؼول ثٌظبم الغبػبد ادلؼزوذح ثبدلشزلخ اجلبهؼُخ

 ملية الٍق ال يٍظ                                           ملية الٍق البفظ  

 ملية الغطأة                                                   ملية ال  شؼة

 ملية التكظضي                                                       ملية التربية

 ملية الحاؼ اك والضماك الٍ اعي                                      ملية الحقىو  

 

 

 

 

 

 

 ثُبى ثبلرباهح اجلذَذح
 اِداة خأوالً: كلُ

 االلتحاق بالبرنامج شروط صدور القرار الوزاري رقم وتاريخ اسم البرنامج م

 6770ط م القظاط  تظحكة" ااجليةاة " 1

 29/08/2007ك. لشوط القظاط 

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما 

 يٕاسل ا 

لى  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا
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 للجامٕاك

 ;=89ط م القظاط  تظحكة "فظشؽية" 2

 4/12/2013ك. لشوط القظاط 

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما 

 يٕاسل ا 

لى  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك

 9589ط م القظاط  تظحكة" أإلاااية " 3

 17/10/2016ك. لشوط القظاط 

ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما الحمىى ٔلى 

 يٕاسل ا 

لى  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك

مؽاجة وذظااَ  4

واّم مٕلىماك 

 حغظافية

 8;=5ط م القظاط 

 17/09/2017ك. لشوط القظاط 

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما 

 يٕاسل ا 

لى اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك

اللغة الٕظبية لغير  5

 ال اٌقي    ا

 1098ط م القظاط 

 20/03/2019ك. لشوط القظاط

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما 

 يٕاسل ا 

لى  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك

 ا.أا انى  ٔظبيح 

 4225ط م القظاط  الفئاك الخالة 6

 17/10/2019ك. لشوط القظاط

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما 

 يٕاسل ا 

لى  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك
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 4225ط م القظاط اللغة ااٍالية 7

 19/09/2019ك. لشوط القظاط

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما 

 يٕاسل ا 

لى  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك

ت كية اإلاجتكٕاك  8

 الٕكظااية الجشاشو

 2278ط م القظاط

 27/07/2020ك. لشوط القظاط

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما 

 يٕاسل ا 

لى  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك

بظاامة اإلاؽاجة  9

ال حظضة والخظااَ  

ٕش  واؼتفٕاط ٔب   

 2085ط م القظاط

 27/06/2021  طك. لشوط القظا

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما 

 يٕاسل ا 

لى  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك

ب: كلُخ الظُذلخ 
ً
 ثبًُ

 شروط االلتحاق بالبرنامج رقم وتاريخ صدور القرار الوزاري اسم البرنامج م

1 
الميشلة 

 ؤلاملينينية

ك. لشوط  5277ط م القظاط

 22/10/2017القظاط

 الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة أو ما يٕاسل ا 

لى للجامٕاك  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

ب: كلُخ احلبعجبد والزكبء االططٌبػٍ
ً
 ثبلث

 االلتحاق بالبرنامج شروط صدور القرار الوزاري رقم وتاريخ اسم البرنامج م

1 

الحىؼ ة 

ىماتية واإلإل

 الحيىضة

 4180ط م القظاط

 17/10/2020ك. لشوط القظاط

الحمىى ٔلى ـ اسو الثااىضة الٕامة 

  ٔلكي(  أو ما يٕاسل ا 

اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ 

لى للجامٕاك  ألٔا
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2 

الضماك الٍ اعي 

لىم ال ياااك  ٔو

 4180ط م القظاط

 17/10/2020ك. لشوط القظاط

لثااىضة الٕامة الحمىى ٔلى ـ اسو  ا

  ٔلكي( أو ما يٕاسل ا 

اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ 

لى للجامٕاك  ألٔا

ب:
ً
 كلُخ الزكٌىلىخُب والزؼلُن   ساثؼ

 اسم البرنامج م
صدور  رقم وتاريخ

 القرار الوزاري
 االلتحاق بالبرنامج شروط

اإلاىاس  مٕلكي ت هي  1

الٕكلية باإلاشاطػ 

 ىضة الم أيةااالث

 القظاطط م 

 ك. لشوط القظاط

اإلاىاس الٕكلية باإلاشاطػ الثااىضة  مٕلكيانى  اإلاتقشم مب 

 الم أية

لى للجامٕاك  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 الجظاطاكتن ىلىحيا  2

 والقٍاطاك

 3968ط م القظاط 

ك. لشوط 

 27/09/2020القظاط

ما الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة  ٔلكي (  أو 

 يٕاسل ا

لى للجامٕاك  اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 ؤلاشفاكاكتن ىلىحيا  3

اإلاشاية فى الؽنو 

 الحشاشاة

 3968ط م القظاط 

ك. لشوط 

 27/09/2020القظاط

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة   ٔلكي(  أو ما 

 يٕاسل ا

لى للجام  ٕاكاؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 
ب: كلُخ اذلٌذعخ

ً
 خبهغ

 شروط االلتحاق بالبرنامج رقم وتاريخ صدور القرار الوزاري اسم البرنامج م

1 

بظاامة ه شؼة 

 ؤلاشفاكاك

 9770ط م القظاط

 2/12/2019ك. لشوط القظاط

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة 

  ٔلكي/ طضاوة( أو ما يٕاسل ا 

جلؾ اؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلا

لى للجامٕاك  ألٔا
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ب: كلُخ الرتثُخ
ً
 عبدع

 االلتحاق بالبرنامج شروط صدور القرار الوزاري رقم وتاريخ اسم البرنامج م

1 

 ظ نٔشاس مٕلم النك يىت

 وتن ىلىحيا اإلإلىماك

 814ط م القظاط

 21/03/2021ك. لشوط القظاط 

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة 

  ٔلكي(  أو ما يٕاسل ا 

تيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ اؼ

لى للجامٕاك  ألٔا

ب: الطت الجششٌ:
ً
 عبثؼ

 اسم البرنامج م

 رقم وتاريخ

 صدور القرار الوزاري

 االلتحاق بالبرنامج شروط

1 

الٍق البفظ  

  ب ّام ال قاً(

 ط م القظاط

 ك. لشوط القظاط 

الحمىى ٔلى ـ اسو  الثااىضة الٕامة  ٔلكي(  أو ما 

 يٕاسل ا 

لى ا ؼتيفاك الفظوً ال   احشسها  اإلاجلؾ ألٔا

 للجامٕاك

  

 الكلُبد احلبطلخ ػلً اجلىدح واالػزوبد األكبدميٍ
 

 ملية الٕلىم                      ملية الٍق البفظ .

 ملية آلاساب                              ملية الغطأة.

 ؤلاساطو اإلاظلغضة جاللة ٔلى ألااغو 
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 واِثبس -كلُبد الرتثُخوخبسٌ اػزوبد 
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 إزظبئُبد
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   الطالل الخريجين ا  بأإحصائية 

 6065 6060 =605 >605 ;605 ٔشس الٍاب

8:0:9 88=87 98986 9:9=7 :68=< 

 6:8:85 احكامى

 

 

 

 طالل ال راسات العليا  ا  بأإحصائية 

 ٌاب ٔشس

 الٕليا الشطاؼاك

 نحكامى نااث صلىط 

 تك يشي ماحؽتير سبلىم الٕشس

 ماحؽتير

 ت هي 

 سلتىطاه

 احكامى سلتىطاه

;<7= 57= ; 609 55= <70= 
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  الواف ين بالجامعةالطالل  ا   بأإحصائية 

  8152/8159للعا  الجامعم 
 الجنؽية اإلاجكٓى سلتىطاه ماحؽتير سبلىم الهلية م

 لىض   ;6 ; : 58 التربية -5

 آلاساب -6

 لىض   ;5 50 ; --

 اكن  9 8 5 --

 ٔكاشي 5 5 -- --

 اكن  8 8 -- -- الٕلىم -7

 اكن  5 -- 5 -- الٍق 

  99 :6 58 58 ؤلاحكامي

 

  الواف ين بالجامعةالطالل  ا   بأإحصائية 
  8181/8185للعا  الجامعم 

 الجنؽية اإلاجكٓى سلتىطاه ماحؽتير سبلىم الهلية م

5 
 ض  لى  : 9 5  التربية

 فلؽيٍنى 5 5 مم مم

 آلاساب 6

 لىض   ; 8 7 

 اكن  : : مم مم

 ٔكاشي 5 5 مم مم

7 
 اكن  7 7 مم مم الٕلىم

 ليبى 5 5 مم مم

 

 لىض ى : مم : مم التربية الظضاوية

 ليبى 5 مم 5 مم الٍق البفظي 

 تنةاشى 5 مم 5 مم

  77 65 56 مم ؤلاحكامي
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 8185من  ولة ليبا سبتمبر  قبوالً مب ئيا   ل واف ( طال51    )ت  قبول 

الشطحة الٕلكية ال ى  اإلاؤه  الشطاس ى اؼم

 اظرغق بالتسجي  ٔلي ا 

الهلية اإلاٍلىب 

 القيش   ا

 –اإلإ ش الٕامى للك ب الفاملة  ٔكاط نمحكش ٔكاط ذليفة

 ه شؼة ل ظبية 

 ال  شؼة اإلااحؽتير

ال  شؼة مب حامٕة  بهالىطضىػ اجكش ٔس  ى مؽٕىس ابى محلىلة

 ه شؼة مشاية –الج   الغظبى 

 ال  شؼة اإلااحؽتير

 ال  شؼة اإلااحؽتير ه شؼة مشاية –بهالىطضىػ ال  شؼة  محكش ٔلى ٔ شالحفيْ ابى جتيرو

 ال  شؼة اإلااحؽتير ه شؼة مشاية –بهالىطضىػ ال  شؼة  اجكش عجاى عجاى

 ال  شؼة اإلااحؽتير مشاية ه شؼة –بهالىطضىػ ال  شؼة  حٕفظ ٔكظ ال احم ساظو

 ال  شؼة اإلااحؽتير ه شؼة مشاية –بهالىطضىػ ال  شؼة  ٌه طحق الضوضق لظاب

 ال  شؼة اإلااحؽتير ه شؼة مشاية –بهالىطضىػ ال  شؼة  محكش اجكش الىلىاك

ه شؼة  –بهالىطضىػ ال  شؼة  ٔ شهللا محكش محكىس الف ٍه

 اتمااك

 ال  شؼة اإلااحؽتير

ه شؼة  ىي  –بهالىطضىػ ال  شؼة  التليلى اجكش مفتا 

 ل ظبااية

 ال  شؼة اإلااحؽتير

ه شؼة  –بهالىطضىػ ال  شؼة  ذالش ذليفة ؼٕش لظضكيش

 ـٕ ة  ىي  -ميهاايها

 ال  شؼة اإلااحؽتير

المشاق محكش ابى القاؼم محكش 

 اجكظ

 ال  شؼة اإلااحؽتير ه شؼة مشاية –بهالىطضىػ ال  شؼة 

 –اإلإ ش الٕامى لظفٖ لفاكو اإلاشطبي   كظ مياس ٔ شال اؼَ ذليفة ٔ

 ميهاايها ؼياطاك

التن ىلىحيا  اإلااحؽتير

 والتٕليم

 -اإلإ ش الٕامى للك ب الفاملة  غظضا  ٔغالشاب محكش لالح محكش

كاطو  اشفاك ٔو

 التن ىلىحيا  اإلااحؽتير

 والتٕليم

 التن ىلىحيا  ؽتيراإلااح ه شؼة ميهاايها –الشبلىم الٕامى  ٔلى محكش اجكش إلا اؿ

 والتٕليم
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 ومعاونيه  الت ريس هيئة ا ضاء ا   بأإحصائية 
 

 نحكامى نااث صلىط  

   ;:>5 الٕشس

 
 المعارين بالخارج ومعاونيه  الت ريس هيئة ا ضاء ا   بأإحصائية 

 

 نحكامى 6060-6065 =605-:650 

 :89 500 :79 نٔاطاك ذاطحية

 5 - 5 نٔاطاك ساذلية

 85 55 70 ناتشاب للى 

 ;50 - ;50 أاتشاب حغبى

 6= 6=  اإلإاطضب للؽٕىساة

 5 5  اإلإاطضب للنىض 

 
 التى شارك بها ا ضاء هيئة ت ريس بالخارج خارجيةال المؤتمراتبإحصائية 

 

605; 605< 605= 6060 

57; 58= 50= 76 

 ;86 احكامى

  بالمؤتمرات  اخل الجامعةإحصائية 
 

605; 605< 605= 6060 

5; 68 60 8 

 9: احكامى
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 رظٌُف اجلبهؼخ
 الجامٕمممة للٕمممام الثممماشى ٔلمممى التمممىامى فمممى تظتيز ممما فمممى تممممنيف هيئمممة التمممااكغ      

ح
 Times higherجافّممم  ااىممما

education  ممممب  790اممممى  705بحممممشها اإلاظلمممغ  وصلمممو  6065للجامٕممماك بالمممشوى ا تمممماساة ال اـمممئة لٕمممام

سولمة ، جيمث ا  همضا  >8بي  الجامٕاك ال مى يفمكل ا التممنيف فمى 

حامٕممة ممممظضة  65مممب بممي   56التمممنيف اسطج الجامٕممة فممى اإلاظلممغ 

 سذل  التم ف هضا الٕام.

 

 6000للٕممممممممام الثالممممممممث ٔلممممممممى التممممممممىامى الجامٕممممممممة وممممممممكب أفىمممممممم       

 لتممممممنيف الجامٕممممماك 
ح
حامٕمممممة ٔلمممممى مؽمممممتىي الٕمممممالم ، وصلمممممو وفقممممما

  the center for world university rankings CWURالٕاإلاية 

 
 الجامٕة    

ح
والمضي طلمغ ٔلمى  Nature/ Indexبي  الجامٕاك اإلاممظضة فمى تممنيف  اإلاظلغ الؽاسػجقق  ااىا

 .ال حىث الٕلكية ٔالية الجىسو و ٕظه اإلاؤـظ مشي اتجاه الجامٕاك لتحؽي  حىسو النفظ الٕلكى

 

اإلامممظضة فممى النفممظ الٕلكممى فممى ٔلممىم اإلاممىاس وجمممشك اإلاظلممغ  جمممل  الجامٕممة ٔلممى اإلاظت ممة اومممى ٔلممى الجامٕمماك

 لتمنيف ـ غ اي.وفقا  ٔاإلايا 900 – 805

حامٕممة ٔلممى  6000مممب بممي  افىمم   (0;>5  ٔلممى تظتسممق  6060/6065جمممل  حامٕممة ؼممىهاج ل ممضا الٕممام  

 مظضة.بي  الجامٕاك اإلا (:5 الف حامٕة وجمشك الترتسق  60مؽتىي الٕالم ، تم اذتياطهم مب بي  

 

 جؽق الترمماك الٕلكية ٔاإلايا 6065تم تمنيف حامٕة ؼىهاج وكب تمنيف تااكغ للٕام 

 في الٕلىم الفيةاااية 800-705و  ش حاكك الجامٕة في الترتسق 

 في ال  شؼة 00>-05:و الترتسق 

 + في الٍق و ال حة05:و الترتسق 

 



E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   

 لدراساث العليا والبحىثلشؤون انائب رئيس اجلامعت  مكتب  
VICE PRESIDENT FOR 

POST-GRADUATE STUDIES& RESEARCHES 

ISO9001-2015    احلاصل على شهادة االيزو 

Acc.No:M2700903pm 

 

 2219ؼبم ل خىائض الذولخ الزشدُؼُخ

 

 ملية الٕلىم بجااغو الشولة التصجيٕية فى مجاى النيكياك. –فاع الشلتىط/ ذيري ابى الٕا 

حااغو الشولة التصجيٕية فى مجاى الٕلىم  –ملية التٕليم الم اعى  –فاع الشلتىط/ اجكش ٔ ش القاسط 

 ال  شؼية.

 

 2222الزشدُؼُخ  لؼبم الزقذَشَخوخىائض الذولخ 
اؼتاص بهلية الٕلىم بجااغو الشولة التقشاظضة فى مجاى  –/ محكىس ٔ ش الٕاٌى لتىط اؼتاص الشفاع 

 التن ىلىحيا اإلاتٍىطو.

اؼتاص اإلاؽأش بهلية الٕلىم حااغو الشولة التصجيٕية فى مجاى ٔلىم  –/ محكىس ٔ ش الٕليم الشلتىط فاع 

 النيكياك.

يم حااىو الشولة التصجيٕية فى مجامى الٕلىم ملية التن ىلىحيا والتٕل –فاع الشلتىط/  اجكش محكش 

 ال  شؼية

 اإلانت ة اإلاظلغضة
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 قبػبد خبهؼخ عىهبج ثبدلقش )القذَن واجلذَذ(

 قا ة المؤتمرات الكبرى )قناة السويس الج ي ة(

( متممر مظبممٖ، وتتنممى  مممب سوط أطيمم  ، 5800ت لمع مؽمماجة  أممة اإلاممؤتكظاك النرممري    مماو الؽممى ؾ الجشاممشو( احممى  

ممشس   يممة، باضوممافة نمممى 6ٔو ( سوط منممظط، وتحتممى  ٔلممى ذكممؾ  أمماك ٔ مماطو ٔممب  أممة طاسؽممية وأطبممٖ  أمماك فٔظ

ممممشس  8ٔممممشس   (رغممممظف مرممممممة لل ممممث ؤلاصاعممممي والتلفغضممممىشي، وأذممممظي مرممممممة للترحكممممة 7( مممممشاذ  للجك ممممىط ٔو

ممممممشس  0=56الفىطضممممممة  ؽممممممتة لغمممممماك مرتلفممممممة، جيممممممث تتؽممممممٖ القأممممممة لٕممممممشس   ا ٔو مرممممممممة ( مقٕممممممش 506( مقٕممممممشح

( مليممى  ح يممه، و ممش وافممق مجلممؾ الجامٕممة ٔلممى 9;للصخمممياك اإلا كممة، لكمما بلغمم   يكممة ت فيممض اإلافممظوٓ احممى  

 نٌاو اؼم    او الؽى ؾ الجشاشو( ٔلى القأة.
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 لقا ة الزجاجيةا

 قا ة المؤتمرات الكبرى وت  تطويرها 
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  قا ات كلية اآل ال
  أة الؽيك اط (. –ؾ الهلية (  أة حشاشو وقى    أة مجل6ٔشس 

 

 

 كلية العلو . –قا ة سيمينار االشعة السينية بقس  الفيزياء 
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  قا ة سيمينار كلية الزرا ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وت  تطويرها  قا ة السيمنار بكلية العلو 
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 تٍىضظ  أة ملية التربية

  وتم تٍىضظها   أة ملية التن ىلىحيا والتٕليم

 القأاك مجكٖ

 جكٖ لااكإلاتم ووٖ حجظ اؼاػ 
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 ادلؼبهل والقبػبد الذساعُخ ثبجلبهؼخ.
ام بهلية آلاساب.5تم نفتتا  ٔشس    ( اؼتشاىاصأة والتلفغضى  بقؽم ٔا

 

 

 .( قا ة  راسية بكلية الصي لة8انشاء     )
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 .جياافتتاح معمل هن سة النانو بكلية التعلي  والتكنولو

 

 

  افتتاح معمل جراحة الكب 
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  فتيت الحصوات بالموجات التصا ميةتوح ة 
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 جراحة القلل والص روح ة 
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 المحلل اآللى
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 مركز اللياقة الب نية
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 طبلجبد( –)طلجخ  عىهبج جببهؼخ اجلبهؼُخ ادلذى
 وتؽٕة الٍاب لتؽني  ذمم  من ا ذكؽة م ن ،اجش ٔفظ  ٔلي فتك ت ؼىهاج بجامٕة الجامٕية اإلاش 

ال ة ٌال ا 9000 جىامي لتؽني  اإلا اشي هضه وتتؽٖ الٍال اك لتؽني  ذمم  م ا ق   و للٍاب % 79 بنؽ ة ٌو

 اإلاٍأم ذاى مب ؼاذ ة نجشاها وح اك  اث بكٕشى الهاملة والتغضاة ؤلا امة اإلاش  وتىفظ للٍال اك % 9:

 باإلاش  اإلاقيكي  رغير للٍاب ؼاذ ة وح اك الجامٕية باإلاش  التغضاة نساطو تقشم لكا باإلا اشي اإلالحقة ابزواإلاٍ

 وح ة 6000 نمي تم  بٍا ة االظ مشا ة في الجامعي بالحظم مظلغضا مٍٕكا الجامٕة اشف ك و ش طمغ    ؽٕظ

 وويىف ومٕاواي م التشط ؾ ئةهي وأٔىاك الجامعي واإلاؽتففي للٍاب ذشماته ليقشم الؽأة في ؼاذ ه

 وبه الجشاشو ؼىهاج بكشا ة الجامٕة بتىؼٕاك للٍال اك الجامٕية اإلاش  م نى تفغي  امؤذظ  تم لكا .الجامٕة

 ٔكلياك يٕيق مكا ااترا  ٔلى الف هى الظبَ تىافظ ٔشم مب تٕاشى الجامٕية اإلاش  م اشى ا نا ٌال ة 790

ال اك لٍاب اإلاقشمة يةالنتروا الخشماك و لة الٍاب جمظ  .الجامٕية اإلاش  ٌو
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 ثُبى مبجبًً ادلذى اجلبهؼُخ واػذ الطلجخ والطبلجبى
 

  ٌل ة(م اشى اإلاش  الجامٕية 

م نى  ج( ساذ  

 الجامٕة 

 ( ٌالق9;7 

م نى االظ 

ذلف 

مشاظضة 

 امب 

 57: )

 ٌالق

ااة  م نى الٔظ

 مشا ةاالظ

 ( ٌالق:65  

م نى الٕاطف ميشا  

 (ٌالق5:0  الٕاطف

الٕكاطاك الؽن ية مشا ة 

( 6=5 ج الجشاشو ؼىها

 ٌالق

 

 م اشى اإلاش  الجامٕية  ٌال اك(أشاس وامالب 

م نى  أ( ذلف 

اإلاؽتففى الجامعى 

 ( ٌال ة900 

م نى  ب( 

ذلف 

اإلاؽتففى 

الجامعى 

 9:: )

 ٌال ة

 

م نى  ه( 

ذلف 

اإلاؽتففى 

الجامعى 

 ( ٌال ة::9 

م نى  و( ذلف 

اإلاؽتففى 

( 09: الجامعى

 ٌال ة

( مشا ة ؼىهاج 5ف شو 

 ( ٌال ة0=9  لجشاشوا

م نى ج( مشا ة ؼىهاج 

 ( ٌال ة>=; الجشاشو 
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 ادلالػت الشَبضُخ
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 اعرتازخ اجلبهؼخ ثبلقبهشح
 

o  ؼظضظ. ;57رغظفة منيفة ، بقشطو اؼتيٕابية  :8تفك  اؼتراحة 

o ىا ك هيئة التشط ؾ اٍ ق اّام ا امة النتروشى للكقيكي  بىاؼٍة بظاامة تؽني  بقأشو بياااك ٔا

 وماوايه والٕاملي  بالجامٕة.

o  تىحش ذشمة ااترا  اإلاجاشى(wifi) . 

o .اؼترظاج مىافقاك وعاطو الحاطحية والؽفاطاك اح بية وحىاعاك الؽفظ 

o   قش بظوتىلىاك التٕاو اىحش بااؼتراجة  أة منيفة اؼتىافة احتكأاك واإلا ا فاك الٕلكية ، ٔو

 جامٕاك.مٖ مرتلف ال يئاك وال
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 جببهؼخ عىهبج عفبسح ادلؼشفخ
 

ال شف مب اشفائ ا هى تكثي  إلانتق اؼن شطضة لتنى  مظلغ فظعى لتٍىضظ م اطاك الٍاب وال حث الٕلكى ، 

رر ٔشس مكنب مب اإلاؽتفيشاب تتيخ بحيث تتكنب اإلانت ة مب ترٍى ال ٕش الجغظافى وتىلي  ذشماا ا امى ال

اا ا لتفك  حكيٖ الٕلىم  لظواسها اؼترشام حكيٖ  ىأش ال ياااك الٕلكية باإلانت ة وال ى تت ٓى مىؤى

 اشؽااية.

والضي احتىي ٔلى شسخ ماملة للنتق والشوطضاك والظؼاا  الٕلكية  DARاتاجة مؽتىسٓ الىى الظ كية 

 ة.اإلاتىفظو باإلانت ة فى لىطو ط كي

ٓا ٔلى مام  الشاطاك اإلانت ة ال ى تم شفظها م ض افتتا  اإلانت ة.  تتيخ الؽفاطو ٌا

ال ة مب حكيٖ  :9;7سوطو تشطضبية للٍاب بالجامٕة ، ـاطك   ا  509افضك ؼفاطو اإلإظفة  ٌالق ٌو

 الهلياك.

 

 
 

 ٕة ؼىهاج القشامتقٖ بالشوط الظا ٖ بااساطو اإلاظلغضة بكقظ حام
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 خبهؼخ الطفل جببهؼخ عىهبج

 >605تم افتتاج ا بالجامٕة ٔام 
ح
م وقى مفظوٓ تٕليكى ال شف م ه فتخ آفاو حشاشو لاٌفاى  ٕيشا

ٔ الحفْ والتلقي  لت كية مىاهز م وم اطاا م ، واتاجة امهااية التفنير الٕلكى وال قشي وابشاعى مب ذاى 

ى واجتهاك بااؼاتضو الجامٕيي  والٕلكاك وسذىى اإلإام  ال حثية ، والضي بشوطه تشطضز م فى اإلاجتكٖ الجامع

لكاك فى اإلاؽتق  .  بغضش مب  شطاا م الٕقلية وابتهاطضة ليىٖ بضطو  اسو ٔو
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 اجلبهؼخ االهلُخ
فشا  بكقظ حامٕة ؼىهاج  :9تم مىافقة مجلؾ الجامٕة ٔلى اشفاك حامٕة ؼىهاج اهلية ٔلى مؽاجة 

( بظاامة تٕليكى.=7( ملياك و  =ملياط ح يه وتفك    6بكشا ة ؼىهاج الجشاشو بتهلفة تقشاظضة   

 

 اجلبهؼخ ادلظشَخ للزؼلن االلكرتوًً  االهلُخ
ب اكح ٔلى ؤلاتفا ية اإلاررمة مٖ الجامٕة اإلامظضة للتٕلم النتروشى ، تم ترمين مقظ للفٓظ بالجامٕة   شف   

أٔلى مؽتىي ونمشاس ؼىو الٕك   ٕ الظ وم اطاك ٔالية تىالق التن ىلىحيا  تقشام ذشماك تٕليكية ٔلى

 الحشاثة.

كاى(. –تىم الجامٕة ملي ى  الحاؼ اك واإلإلىماك  الشطاؼاك التجاطضة واساطو ٔا  

ال ة.=;6تم   ىى ٔشس   ( ٌالق ٌو  
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 خبهؼخ هريَذ 

  تٕممش مممب أهممم محافّمماك ممممظ ، جيممث تممم نشفمماك قممٖ الجامٕممة فممي مشا ممة ؼممىهاج الجشاممشو فممي لممٕيش ممممظ وال ممت

 .متر مظبٖ 590.000الجامٕة ٔلى مؽاجة ت لع جىامي 

ا شف الجامٕة نمى نشفاك  أمشو ٔلكيمة وتن ىلىحيمة متكيمةو ممب الخمظضجي  ، وتتٕامم   فمه  أؼاسم   ممٖ ال حمث 

 ممماطو جقيقيمممة للٕلمممم فمممي الٕلكمممي التٍ يقمممي فمممي حكيمممٖ اإلاجمممااك الٕلكيمممة اإلاتقشممممة ومتٕمممشسو الترممممماك لتنمممى  م

 .ممظ والفظو ألاوؼَ في اإلاؽتق  

ا ممممشف الجامٕممممة نمممممى أ  تنممممى  ألرممممر مفممممظوٓ تٕليكممممي ذمممماك فممممي لممممٕيش ممممممظ وأ  تنممممى  حضابممممة للٍمممماب الٕممممظب 

 .وألافاط ة باضوافة نمى اإلامظضي 

غع باضومممافة نممممى ا مممشف الجامٕمممة نممممى أ  تنمممى  ألاوممممى فمممي مممممظ ال ممم  تؽمممترشم تق يممماك الىا مممٖ اإلاظبمممي والىا مممٖ اإلإممم

 .اإلإام  اإلاتهاملة بالفظالة مٖ حامٕاك ومؤؼؽاك ٔاإلاية طااشو في هضا اإلاجاى

 الجامعة كليات

 ملية الميشلة ملية الٍق 

 ملية الٍ يعى ملية حظاجة الفم واؼ ا 

 ملية ال  شؼة ملية التكظضي

 ملية الٕلىم التن ىلىحيه ملية الٕلىم الٍ ية التٍ يقية

 ملية اساب والٕلىم اشؽاشؽة ياجة والف اسوملية الؽ

كاى   ملية ا تماس واساطو ٔا
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 الزؼلُن ادلفزىذ

 فى ؤلالنترواية مةاالرر  مب مجكىٔة ٔلى اإلاظلغ يٕتكش اإلافتى  للتٕليم امتكية  لغامظ  ؼىهاج بجامٕة اىحش

 ال تااة وأا  والن ترواك اكامتحاا وأٔكاى والسجاك النفىف وأشاس ألاماساكي، التسجي  ٔكلياك

 اإلاظلغ وضقشم .باإلاظلغ ساذليا اإلامككة اإلاظلغ بياااك  أشو ٔرر للٍاب النترواية ٌابية ذشماك وتىفير

ة  آلاساب وملية( مة ابظ   8 التجاطو ملية ٔلى مىعٔة بظاامة 58 ٔشسها ت لع وال   اإلارتلفة مةاالرر  مب مجكٔى

ام أؼيىً حامٕة مٖ لةابالفظ  الحقىو  وملية) مةابظ    ٌاب ٔشس بلع و ش .اإلا يا حامٕة مٖ الةظ بالف وؤلٔا

 الهلياك امةظ ب ٔلى مىعٔي 67>50 ٔشس ;605/:605 الجامعى الٕام فى ؼىهاج بجامٕة اإلافتى  التٕليم

 .الثاث
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 اخلبص الطبثغ راد والىزذاد ادلشاكض

 مجاى فى ما جش امى هاما اسوط  ؼىهاج حامٕة فى اكالخ الٍا ٖ صاك والىجشاك كااؼتفاط  لغامظ  تؤسي  

 لكا وجىاطي، ٔلكى نـٕآ ومظلغ ذررو ل س  الجامٕة سوط  وتٕكيق اإلاحلية والت كية اإلاجتكٕية الخشماك

 ت لى ا الجامٕة فإ  لضا . اإلاجتكٖ وذشمة الٕلكى وال حث التٕليم مجااك فى الجامٕة طؼالة تحقيق فى تؽ م

 تلٕق لكا حشاشو وطؤي  ب هشاف حشاشو ووجشاك الغظ م ن امة وتصجيٖ القااكة والىجشاك لغظااإلا سٔم فى ح شا

 بجامٕة الخاك الٍا ٖ صاك الىجشاك ٔشس وض لع .بالجامٕة الضاتية اإلاىاطس وسٔم ت كية فى هام سوط  لغااإلاظ  هضه

 : التامى الجشوى  فى مىضح هى لكا امظلغ  ;6 ؼىهاج

 سوهاج بجامعة صالخا الطابع ذات بالوح ات بيان
 

 الىجشو اؼم م

 ؼىهاج بجامٕة وال حىث التجاطب وجشو  .5

 الخالة هظالألرغ ااجليةاة للغة الٕامة الخشمة مظلغ  .6

 ال ق  ووؼاا طاك  للؽيا الٕامة الخشمة مظلغ  .7

 ااتاج وطـة  .8

 الجشاشو امةر الر  .9

 الخالة طه اظ لألرغ ااجليةاة للغة الٕامة الخشمة مظلغ

 اإلإلىماك ومظلغ اتمااك ـو نة الٕامة شمةالخ مظلغ  .:

 الجامٕية الخشماك لتؽىضق الٕامة الخشمة مظلغ  .;

 ٕيةمالجا اإلاشا ة ل شوو   .>

 ال فؽية للٕياسو الٕامة الخشمة مظلغ  .=

 ؤلااكااية والخشماك ال  شؼية طك ا اؼتفا مظلغ  .50

غاى الٕامة الخشمة مظلغ  .55  الٍال اك أـل

 الجامعى اإلاؽتففىب الخشمة تحؽي  وجشو  .56

 ؼىهاج بجامٕة التشط ؾ هيئة أٔىاك ٔاج وجشو  .57

 ؼىهاج حامٕة مٍ ٕة  .58
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 ؼىهاج بجامٕة ااتاج وطـة وجشو  .59

ية ا الغ وال حىث التجاطب مظلغ  .:5  :ؼىهاج بجامٕة ٔط

تكاس الجىسو وكا  مظلغ  .;5  ؤا

 الجامعى النتاب وتىع ٖ شفظ مظلغ  .>5

اسوؤلا  للتىحيه الٕامة الخشمة مظلغ  .=5  ال ف  ى ـط

 ال سئة وت كية اإلاجتكٖ لخشمة الٕامة الخشمة مظلغ  .60

 والترميم آلا ظضة وال حىث طؼاك ا الش مظلغ  .65

 الٕلكية اح غو لميااة الٕامة الخشمة مظلغ  .66

 الٕلىم بهلية ط ية ا الى ال  شؼة مظلغ  .67

 اإلإلىماك تن ىلىحيا ٔلى التشطضق مظلغ  .68

 )النتروشى نظوؼنىباإلاي( الش يقة التحالي  مظلغ  .69

 النك يىتظ ٔلىم ٔلى التشطضق مظلغ  .:6

 مظلغ الٕا اك الشولية   .;6
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 هشكض ًىس الجظريح لزوي االززُبخبد اخلبطخ ثبجلبهؼخ:
 

 ، والٕك  ٔلى 
ح
 وافؽيا

ح
 وصحيا

ح
 وتظفي يا

ح
ااة صوي اجياحاك الخالة بالجامٕة سطاؼيا ي شف اإلاظلغ امى ٔط

 ىاح  م فى مافة اإلاجااك.تضلي  الٕق اك ال ى ت

اك ومن ا 700( سوطاك تشطضبية ـاطك   ا  :افض اإلاظلغ   كل  الشوطاك ٔشو مىؤى ( متشطب ومتشطبة ـو

التشطضق ٔلى بظامة ه شؼة المىك ( ،  –بظامة  ظاكو  –تشطضق الٍاب اإلانفىفي  ٔلى النتابة سو  مظافق 0

 لشلتىطاو ( فى ال حث الٕلكى واللغة ااجليةاة ورغررها.ا –بااوافة امى ت فيض سوطاك لحكلة  اإلااحؽتير 
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 اجلبهؼً ادلغزشفٍ
 وتتنى   .اإلاجاوطو واإلاحافّاك ؼىهاج اهامى الٍ ية الخشماك اقشم تٕليكى مؽتففى بالجامٕة اىحش

 وم نى ضظؼظ   90بٍا ة الٍىاطئ  مؽتففى و اإلارتلفة باا ؽام ؼظضظ 700وضىم اإلاجاشى اإلا نى مب اإلاؽتففى

 إلاظي ى الٍ ية للتحالي  ومٕك  ليشلية 6 ٔشس به وملحق املينينيا  ؽكا65 اىم الضي الخاطحية الٕياساك

 بٍا ة الخالة جاكاالجظ  وم نى ؼظضظ 500 بٍا ة الجامعي اإلاؽتففى م نى اىحش لكا .الخاطحية الٕياساك

 50 وبه ومشطحي  ؼياطاس فما 70 لىٔ احتىي  الضي الشطاؼية الفمىى  م نى امى بااوافة هضا .ؼظضظ 500

 .ألاطي ى بالشوط  ترممية ٔياساك

 ادلغزشفُبد اجلبهؼُخ وادلشاكض الطجُخ
تٕممش اإلاؽتفممفى الجممامعي  ؽممىهاج ألرممر لممظ  ٌبمم  باإلاحافّممة إلامما ل مما مممب نمهاايمماك وترمممماك فظضممشو امم تي نلي مما 

ممممممم    ممممممما مافمممممممة الخمممممممشماك ا لٍ يمممممممة والٕاحيمممممممة ـمممممممكل  اإلاظيممممممم ى ممممممممب مممممممم  أاحممممممماك الممممممممٕيش، جيمممممممث تٕمممممممشسك وت ٔى

الترمممماك الٍ يممة ال مماسطو والش يقممة، فقممش جظلمم  الجامٕممة ٔلممى تٍممىضظ ألابنيممة القشاكممة وب مماك أبنيممة جشاثممة، 

وصلممو   ممشف مىممأفة ٔممشس ألاؼممظو وتٍممىضظ الترمممماك التقليشاممة واؼممتحشاث ترمممماك حشاممشو، وصلممو مممب 

 شمة ٔلى أٔلى مؽتىي.أح  ذلق بسئة مااكة تؽأش ٔلى طفٖ لفااه الٕك  لتقشام ذ

( ٔىممممى هيئممممة تممممشط ؾ ومٕمممماواي م باضوممممافة نمممممى ;>:بالممممضلظ أ  اإلاؽتفممممفى الجممممامعي يٕكمممم    مممما جممممىامى  والجممممشاظ 

مما جممىامى   700( ٌ سممق، وأٌ مماك امتيمماع جممىامي  690ألٌا مماك اإلاقيكممي  جممىمي   ممف نساط  >707( ٌ سممق، وأاىح ( مِى

 .حكيٕ م فى ذشمة اإلاىاٌب اإلامظ  

ة مؽتفمممممفى تٕليكمممممي اقمممممشم الخمممممشماك الٍ يمممممة ألهمممممامي ؼمممممىهاج واإلاحافّممممماك اإلاجممممماوطو  أؼمممممىا  وضىحمممممش بالجامٕممممم

ا باأل ؽمممام اإلارتلفمممة  700وألا ممممظ وال حمممظ ألاجكمممظ و  ممما(، وتتنمممى  اإلاؽتفمممفى ممممب اإلا نمممى اإلاجممماشي  وضىمممم   ( ؼمممظضظح

ا ن65( ؼظضظ وم نى الٕيماساك الخاطحيمة المضي اىمم  90ومؽتففى الٍىاطئ  بٍا ة    ما وملحمق بمه (  ؽمكح ملينينيح

( لمميشلية ومٕكمم  للتحاليمم  الٍ يممة إلاظيمم ى الٕيمماساك الخاطحيممة،  لكمما اىحممش  م نممى اإلاؽتفممفى الجممامعي 6ٔممشس  

( ؼظضظ، هضا  باضوافة امى م نى الفمىى الشطاؼمية  500( ؼظضظ وم نى الجظاجاك الخالة  بٍا ة  500بٍا ة  

ا ومشطحي  وب70الضي احتىي ٔلى    سطاؼيح
ح
 ( ٔياساك ترممية بالشوط ألاطي  . 50ه  ( فما

و مممش تمممم نشفمممماك ٔمممشس ممممب اإلا مممماشي الحشاثمممة لغضمممماسو  الٍا مممة اؼمممتيٕابية للكؽتفممممفى جيمممث تمممم نشفمممماك  ا مممة م مممما   

( مليمممممى  ;7( ؼمممممظضظ مرمممممممة لأل ؽمممممام ال اٌ يمممممة بتهلفمممممة نحكاليمممممة  700حشامممممشو أوممممماف  للكؽتفمممممفى جمممممىامي  
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( رغظفمممة ٔكليممماك 68( ؼمممظضظ و 700المممضي أوممماف للكؽتفمممفى جمممىامي  ح يمممه، ولمممضلو تمممم تجشامممش م نممم  الجظاجممماك 

( مليممى  ح يممه،  لكمما 0;( رغظفممة ٔ ااممة مظلممغو مرممممة مل مما لأل ؽممام الجظاجيممة بتهلفممة نحكاليممة تتٕممش   56و 

تممممم نشفمممماك م نمممم  للٕمممماج بمممم حظ تحمممم  مؽممممكي م نمممم  الحممممااك الحظحممممة فممممي الجااممممق الفممممظ ي مممممب اإلاؽتفممممفى بتهلفممممة 

مليممى  ح يممه، هممضا باضوممافة امممى اإلاظلممغ الممم ي الحىممظ  بكشا ممة ؼممىهاج الجشاممشو و ممش تممم  (7نحكاليممة تتٕممش   

تج يممةه مممب   مم  وعاطو ؤلاؼممها  للجامٕممة مممٖ تحكمم  حكيممٖ التهمماليف، و ممش بلممع ٔممشس اإلاتممرسساب ٔلممى اإلاؽتفممفياك 

ا.>;6709م، احى =605/;605الجامٕية في الٕام الجامعي   ( مظضىح

 بسوهاج الجامعى المستشفى بيانات

 الٕشس ال  ش

 >9>856 الخاطحية الٕياساك ٔلى اإلاترسساب ٔشس

 6:9>; اؼتق اى مظي ى ٔشس

 >78> الشذىى  مظي ى ٔشس

 =507 بالقؽام الشاذلية اؼظو ٔشس

ااة اإلاظلغو  8: ٔشس اؼظو بالٔظ

ااة اإلاظلغو  7 ٔشس وجشاك الٔظ

 :7 ٔشس رغظف الٕكلياك

 6=9 ٔشس أىاك هيئة التشط ؾ

 :68 ٔشس ٌا اك 

 609 اإلاقيكي  ٌا اك ٔشس

 59 اإلاقيكي  رغير ٌا اك ٔشس

 5; المياسلة ٔشس

 60 اؼ ا  اٌ اك ٔشس

 6>56 التكظضي هيئة ٔشس

 565 الف يي  ٔشس
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 حتزىي ادلغزشفً اجلبهؼٍ ػلً ادلجبًٍ الزبلُخ :
فاى والّٕام  .م نى مجاشى به أ ؽام ال اٌ ة الٕامة والخالة وألٌا

م نممى الجظاجمماك و فممتك  ٔلمممى أ ؽممام الجظاجممة الٕاممممة والنؽمماك والتىليممش والظممممش واإلاؽممالو ال ىليممة وأامممف وأص  

مماب، وضىحممش اؼمتق اى جممااك ال اٌ مة وجممااك الٍمىاطئ وؤلالمماباك  وحظاجمة الممشط والقلممق وحظاجمة مممز وألٔا

 والٕ ااة اإلاظلغو ٔو ااة القلق فى م نى الجظاجاك.

ا ما  يؽكى م نمى ألاوطام وضىمم  ؽمم ألاوطام، وجمشو حظاجمة اليمش والجظاجماك م نى الىجشاك اإلا ترممة و شاكح

ية الشمىضة، والظوماتيةم.  اإلاينظوؼنىبية، وجشو حظاجة الظأػ والىحه، وجشو  ؽٍظو القلق وألأو

 م نى احتىي ٔلى اؼتق اى النؽاك و ؽم التجكي  واإلا تؽظضب وب و الشم.

تممىي ٔلممى وجمشو الغؽممي  الهلمى ، وجممشو م مماِير الج ماع ال ىممكي، وجمشو ٔمماج أٔىمماك م نمى الحممااك الحظحمة وضح

هيئممممة التممممشط ؾ، ومٕكمممم  تحليمممم  ألاشسممممجة وسااك ألاوطام، ولممممضلو  ؽممممم ألاؼمممم ا  والٕيمممماساك اإلاترممممممة، نمممممى 

 حااق الميشلية.

ة بالممشوط ألاطيمم    ٕممي الٕيمماساك الترممممية بالممشوط ألاطيمم   إلا نممى الفمممىى، ولممضلو وحممىس الٕيمماساك الخاطحيمم

 باإلا نى اإلاجاشي. 
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 ثغىهبج اجلذَذح. ادلغزشفً اجلبهؼً اجلذَذ
ؼمظضظ ٔو اامة مظلمغو  560مليماط ح يمه الؽمٕة الؽمظضظضة ل ما  5,7( أفشاة بقيكة تقشاظضمة >تم نشفاؤه ٔلى مؽاجة  

ممى  –ل مماط ولممغاط ووجممشو رغؽممي  ملممىي ٔو ااممة  لممق و ؽممٍظو  لممق وم مماِير  ممشس  ح مماع هىممكى ٌو ( رغممظف :اطئ ٔو

 ٔكلياك حظاجية
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 خذهبد رقذههب خبهؼخ عىهبج 
 اإلاؽتففياك الجامٕية. .5
  أة   او الؽى ؾ الجشاشو. .6
 اؼتراجة ل اط الغواط. .7
 اؼتراجة حامٕة ؼىهاج. .8
 اؼتراجة الجامٕة بالقاهظو. .9
 مررة الجامٕة. .:
 منتق الرراش. .;
 منتق الؽنة الحشاش. .>
 مٍ ٕة الجامٕة. .=

 .ٍٕم اإلاظلغ  اإلا .11
 م افض ال يٖ ساذ  الجامٕة. .55
 مالي اك المظف آلامي. .56
 ؤلاساطو الٍ ية. .57
 وجشو ال حىث. .58
 مظلغ الخشمة الٕامة للغاك وألارغظاه الخالة. .59
 مظلغ الخشمة الٕامة للؽياطاك ووؼاا  ال ق . .:5
 مظلغ اؼتفاطاك ال  شؼية والخشماك ؤلااكااية. .;5
غاى الٍال اك. .>5  مظلغ الخشمة الٕامة أـل
 جشو التحالي  الش يقة.و  .=5
 وجشو ٔاج أٔىاك هيئة التشط ؾ. .60
 وجشو وطـة ؤلااتاج. .65

 .وجشو التجاطب وال حىث الغطأية .22
 مظلغ شفظ وتىع ٖ النتاب الجامعي. .67
اس ال ف   . .68  مظلغ الخشمة الٕامة للتىحيه وؤلاـط
 مظلغ الشطاؼاك وال حىث ألا ظضة والترميم. .69
 مظلغ الخشمة الٕامة اؼتفاطاك التجاطضة. .:6
 مظلغ الؽكىم ؤلاملينينية وال ي ية. .;6
 مظلغ الخشمة الٕامة لميااة ألاح غو الٕلكية. .>6
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 اػالم وهشبهري جببهؼخ عىهبج واحملبفظخ
اميممممي  وشخمممممياك تاطضريممممة  0;ي  لىل ممممة تىممممم ال ممممر مممممببمممم   ممممام وؤلٔا شخمممممية مممممب محافّممممة ؼممممىهاج مممممب ألٔا

ظضجممممة مليممممة آلاساب  ؽممممم صممممحافة بجامٕممممة ذ -مممممشاظو تحظضممممظ الىفممممش  فنظضممممة اجكممممشوؼياؼممممية، حمممماكك الهات ممممة 

 .ؼىهاج وتٕش مب لفىف ألاواا  اإلاتفى ي  بالجامٕة

ٔمممشو مىاهمممق ٔلمممى افمممؾ الشطحمممة ممممب ؤلاتقممما  الفمممٕظ ، القممممة القمممميرو والظؼمممم همممضا بجاامممق مىه   ممما  وتكتلمممو 

 ال حفية ال   أهل  ا للى ىف في المفىف ألاومى في ٔالم ال حافة ، 

ة ل يرو، لكشاظو منتق حظضمشو الىفمش ٔمام ذظح  فنظضة اجكش مب ؼى   5 == 5هاج نمى الٕاإلاية ال حفية  ؽٔظ

ظفممم  لىاجمممشو ممممب أـممم ظ اإلاظاؼممماك وج مممى ٔىسا ممما ألطه مممممظ ٔمممام  صلمممو الحمممي  فمممي  اإلاممممظضاك بممم  الٕظبيممماك ،ٔو

6055. 

 واا  مىس ى طاسؾ  ؽم الحىاسث بالجك ىطضة.

 هاشى مىس ى طاسؾ طاسؾ  ؽم اذ اط ساط ال اى.

 كىس مىس ى طاسؾ القؽم الفنى بااهظام.مح

 ذيري طمىا  

  
ح
ام التاطضرية اإلا تكي  نمى ؼىهاجوضىحش ااىا   :لىل ة مب ألٔا

 (، اإلالنة تي ، الٕالم ؤلاؼامي صا ال ى  اإلامظ  ،طفأه الٍ ٍاو   اإلالو مي ا مىجش القٍظضب ٔلى طأؼ م 

 : ألاحاك والقؽاوؼة والفيىد

اق اإلانفممماو ، ٔلمممى الجظحممماو ، ٔلمممى اىؼمممف، و ـمممأظ ال اسامممة الفممميز محكمممش ٔ مممش ٌ ٍممماو  ،لمممش  محكمممش ؼممميش 

اإلاٍلممممممممق ، حكمممممممماى الممممممممشاب ألافغمممممممماشي ، اإلاجاهممممممممش الىفممممممممش  ٔ ممممممممش هللا فممممممممىاع ، القممممممممؾ ؼممممممممظحيىػ الممممممممضي ذٍممممممممق فممممممممي 

 .)مب ٔلى م رر ألاعهظ=5=5 ىطو

ام الف ية وألاسبية  :واضلظ مب ألٔا
  اجكمممش ، حمممىطج ؼممميشهم ، ٔكممماس جكمممش  ، اىؼمممف وهبممم  ، بليمممع جكمممش ٔلمممى ؼمممبي  اإلاثممماى ا الحممممظ ، الف مممااي  

جكمممش ، ااسامممه لٍفمممى ، اإلارمممظج ٔممماٌف الٍيمممق ، حكممماى الغيٍممماشي ، ٔ مممش الٕممماى الحكامملممم   ، مممممٍفى طحمممق ، 

 الفأظ فىاص ٔ ش هللا ألااىط وؼكا  ٔ ش هللا ، 

 ،  ومب أٔام ا تماس والؽياؼة

 (ٕيش ، ٔاالة ؼاوضظػ ، محكش ٔ ش ال اسمحكش ذلي  اإلاغاو  طااش الم أة في الم 
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 نبذه عن حمافظة سوهاج:
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 ًجزٍ ػي حمبفظخ عىهبج:
وتكتممممممش ٔلممممممى وممممممف   ال يمممممم  بٍممممممىى  ،حافّمممممماك ن لمممممميم ح ممممممىب المممممممٕيشحافّممممممة ؼممممممىهاج نجممممممشي م  م  

 م  69:  :5لممم، وتتممراو  ٔممظه اإلاؽمماجة اإلا هىلممة في مما بممي  569
ح
مما حافّممة أؼمميىًلممم، تحممشها ـممكاا ، وح ىبح

ا م  م  
ح
ظ  ا م  حافّة   ا، ـو  حافّة الىاس  الجشاش.حافّة ال حظ ألاجكظ، ورغظبح

 ة م  وتتكي  
 
حافّماك لمٕيش مممظ جيمث ت ٕمش ٔمب الٕالمكة تىؼمَ بمي  م  حافّة ؼىهاج بكى ٕ ما اإلا

ة حافّملمم، وت لمع اإلاؽماجة ؤلاحكاليمة للك  856حافّمة أؼمىا  ب حمى  ا ت ٕش ٔمب م  لم، فى جي  أن  ;:8ب حى 

 6لممممم 8=59فت لممممع احممممى  ، واإلاؽمممماجة اإلاؽممممتغلة6لممممم55066احممممى 
 
حافّممممة احممممى فقممممَ، وض لممممع ٔممممشس ؼممممها  اإلا

ا،55وتتنى  مب   شؽكه،( 90:7000  ا نساطضح  ( وجشو محلية  ظوضة.95 و( مشا ة، 55 و ( مظلغح

ا بالٕمممظ  مىشي وممظوطح ا مممب الٕممظ الفٔظ و مش شفم ك ٔلمى أطه محافّمة ؼممىهاج ٔمشو جىماطاك بمشكح

 نمممى الٕمممظ الحممشاث ف مم  بحممق أطه ال ٍلكمم
ح
ي والظوممماشي  ممم الٕمممظ الق ٍممي نمممى الٕمممظ ؤلاؼممامي وولممىا

الحىممماطاك، ألاممممظ المممضي امممتة ٔ مممه وحمممىس الٕشامممش ممممب اإلاىا مممٖ ألا ظضمممة وال ممم  تحّمممي   ممما محافّمممة ؼمممىهاج، 

 ومن ا:

 هطبس عىهبج الذويل:   
ٕمممش  ممماشي ألرمممر اإلاٍممماطاك  ٕمممش مٍممماط القممماهظو، وت لمممع مؽممماجته ٕمممش >5 ي  ( ليلمممى متمممر مظبمممٖ، وضقمممٖ ٔلمممى   

ا فممممي =600( لممممم رغممممظب مشا ممممة ؼممممىهاج، و ممممش بممممشأ الٕكمممم  بممممه فممممي ا ممممااظ 69  مممممااى  69م، وتممممم افتتاجممممه طؼممممكيح

ا بٍا ة اؼتيٕابية  7.9م، وهى يؽتىٔق 6050  طالق في الؽأة. 800مليى  طالق ؼ ىضح

ٕش بكثابة الفمظضا  الحيمى  لتحقيمق الت كيمة ٔلمى أطه ؼمىها ج واؼميكا الت كيمة الؽمياجية، لكا ي 

جيممممث تقممممىم اإلاحافّممممة بالتنؽمممميق مممممٖ رغظفممممة ـممممظماك الؽممممياجة لت ّمممميم طجمممماك لألفممممىاج الؽممممياجية لغضمممماطو 

 مٕالم ؼىهاج الؽياجية.
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 أوالً: اِثبس ادلظشَخ الفشػىًُخ:
 –يممةمقممابظ ملممىك ألاؼممظاك ألاومممى والثاا –مٕ ممش طمؽممسؾ الثمماشي –م نمم  ألاوعوطضممى   –مٕ ممش ؼممي   ألاوى  .5

 ـىاة الغبسق بقظضة ٔظابة أبيشوػ بكظلغ ال لي ا.

 مٕ ش طمؽسؾ الثاشي بكشا ة أذكيم. –تكثاى ألاميرو ميرا  آمى   .6

 مقابظ الحىاو ق بقظضة الحىاو ق بكظلغ أذكيم. .7

 مقابظ الؽامىشي بقظضة الؽامىشي بكظلغ أذكيم. .8

 مقابظ الهجاطؼة بقظضة الهجاطؼة بكظلغ ؼىهاج. .9

 بس  ذاو بكظلغ حظحا.ممٍ ة عوؼظ بقظضة  .:

 مقابظ ح ي ة بج   ح ي ة الغظبي بكظلغ ح ي ة. .;

 ثبًًُب: اِثبس الُىًبًُخ والجطلوُخ:
مقممممىطو اإلالنمممة مليىبتراب جمممٖ الفممميز  –مٕ مممش بٍليكمممىػ الٕاـمممظ –مٕ مممش أتمممظضبؾ بٍليكمممىػ التاؼمممٖ .>

 جكش بكظلغ ؼىهاج.

 ثبلثًب: اِثبس القجطُخ:
 اظ ألاا ا بسفا  "الشاظ ألاجكظ" بقظضة نسفا بكظلغ ؼىهاج.س–ساظ ألاا ا ـ ىسو "الشاظ ألابيي" .=

أسامممظو اإلاممماك والٕمممضطاك  –سامممظ الؽممم ٖ ح ممماى –ل سؽمممة أبمممى ؼممميفي  –سامممظ مممماطحظحؾ –سامممظ ألاا ممما  ؽممماسه .50

 ل سؽة الؽ  سميااة بكظلغ أذكيم. –والف شاك 

 ساثؼًب: اِثبس اإلعالهُخ:
ي "الٕتيق" بكشا  –حامٖ الٕاطف باهلل .55 ٌى  ة ؼىهاج.حامٖ الفـظ

 حامٖ ألامير جؽب بكشا ة أذكيم. –مئضاة ألامير محكش .56
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حمممممامٖ الفقمممممظاك  –جكممممام ٔلمممممى بممممو –حممممامٖ ٔثكممممما  –حممممامٖ حممممماى –اإلاسممممجش الممممممين  –يمئضاممممة اإلاتمممممىم .5
 "الغبشو" بكظلغ حظحا.

 أهن ادلؼبمل الغُبزُخ والرتفُهُخ مبسبفظخ عىهبج:
 القىمي. متحف ؼىهاج .6

 كشا ة ؼىهاج.حغضظو الغهىط  ؽىهاج، وؼَ ال ي  ب .7
 حغضظو  ظاما ، وؼَ ال ي  بكشا ة ؼىهاج. .8
 م تجٖ هاوػ أوف ااف الؽياحي. .9
 اإلاريم الؽياحي ب ي النى ظ. .:
 القظضة النى ظ الؽياجية. .;
 اإلاؽظ  الظوماشي. .>
 اإلاظاس   الؽياجية ٔلى ٌىى الىفة الفظ ية ل ي . .=
  ظضة النؽاحي  بكشا ة أذكيم. .50
امماسي همماوػ   –امماسي ؼممىهاج الظضايمم   –امماسي التجممشاف –يمم  ألااشاممة والحممشااق مثمم : اؼممتاس الظضا .55

ة –امممماسي الغهممممىط  –أوف ااممممف امممماس  أٔىمممماك هيئممممة  –امممماس  ألٌا مممماك –امممماسي اإلا  شؼممممي  –امممماسي الفممممٌظ
 لىطاسق ال ي  الفظ ي. –الحشاقة اإلاتحفية –التشط ؾ

 أهن أهبكي اإلقبهخ مبسبفظخ عىهبج:
 الف شو الٕاام ااا  ؼتىطي. .56
 .5 الف شو الٕاام لىطى .57
 الف شو الٕاام ااا  نالي . .58

 الف شو الٕاام ؼىاط ؾ. .59
 ف شو هاوػ أوف ااف. .:5
 ف شو المفا. .;5
 ـالي اك حغضظو الغهىط. .>5
 ف شو ميرا  أمى . .=5
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 ادلطبػن وادلقبهٍ والكبفُرتَبد:
 .لىك سووط 

 .بالم مافية 

 .ؼي ى مافيه 

 .ميااى مافيه 

 . بيتةا ؼكاا 

 .بىطتىط مافية 

 .ليتؾ حى مافية 

 افية.حاطسانيا م 

 .ذا  ذاتى  مافية 

 .مٍٕم ومافية اإلاريم الؽياحي 

 .مٍٕم ومافية ولااة الجك ىطضة 

 أهن ادلغزشفُبد مبسبفظخ عىهبج:
 .اإلاؽتففياك الجامٕية 

 .مؽتففى القىاك اإلاؽلحة 

 .مؽتففى ممظ الشومي الخالة 

 .مؽتففى ٌي ة طوضاى الخالة 

 مؽتففى الحياو الشومي 

 .مؽتففى اليىم الىاجش 

 لج اع ال ىكيمؽتففى ا 

 مؽتففى القلق 
 مؽتففى ألاوطام 
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 اهم المواقع 

 األثريت والسياحيت 

 بمحافظه سوهاج 

                                                                         

تتكية محافّه ؼىهاج بكى ٕ ا الض  اتىؼَ محافّاك لٕيش ممظ و ش ما  إلاحافّه ؼىهاج               

اه ّٔيكه في التاطضز القشام جيث  ام اإلالو مي ا وهى اجش اب اك ؼىهاج بتىجيش مكلن   الفكاى مها

 مب الٕمظ 
ح
والج ىب لتم خ مكلنة واجشه  ىضه ومغسهظو و ش شف ك ٔلي اطه ؼىهاج ٔشه جىاطاك بشكا

ىشي ومظوطا بالٕمظ ال ٍلكي والظوماشي  م الٕمظ الق ٍي امي الٕمظ اؼامي وولىا   امي الٕمظ الفٔظ

 الحشاث ف   بحق اطه الحىاطاك . 

 -شعار المحافظه :

 التاج اإلاغسوج 
ح
ـٕاط اإلاحافّة ٔ اطو ٔب لىطه طأػ اإلالو مي ا   شٕظمظ ( مىجش القٍظضب مظتشاا

 ٔلي لشطه القاسو اإلالنية ، وهى مب أب اك 
ح
تاج الىحه ال حظ  وتاج الىحه الق لي  ٕش تىجيشهكا مظتشاا

أو  ينى  التا ٕة إلاظلغ ال لي ا ، وله  رر طمغ  باإلا ٍقة ألا ظضة  -، جيث ولش بقظضه ٌي ة محافّه ؼىهاج

 ب بيشوػ .
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 -العيد القومي لمحافظه سوهاج :

ابظض  مب م  ٔام ترليشا لضلظ  مقاومه اه  ؼىهاج   50تحتف  محافّه ؼىهاج  ٕيشها القىمي   

 م  .  ==;5للحكله الفظشؽيه  في الٕاـظ مب ابظض  ٔام  

 -اهم المقوماث السياحيت واألثريت بالمحافظه :

 اوالً : االثار الفرعوويت 

 -تحتى  محافّه ؼىهاج ٔلي الٕشاش مب اإلاقىماك الؽياجيه وا ظضه ومن ا :

 -معبد سيتي االول بابيدوس :

باحغاك ل يره مب  يٕترر مٕ ش ؼ   اوى مب اهم اإلإابش بكمظ اّظا إلاا اتكية به مب النكاى واجتفاُ  

ؼقفه ج   ا  وضتكية اإلإ ش بىحىس ؼ ٕه هيام  ٔلي رغير الٕاسه في وحىس هيه  واجش او  ا ه هيام  
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ملها وقي مب اهم مماسط التاطضز اإلامظ  القشام  :;لكا اتكية اإلإ ش بىحىس  ااكه اإلالىك وال   تحى  

 . ؼي   افؽه وت شا باؼم اإلالو مي ا مىجش القٍظضب وتنت   باؼم اإلالو

 

 مبعد سيتي االول بابيدوس 

  -مبىي االوزيريون :

مترا اؼف  اطويه اإلإ ش ، و ٕترر ب اكا فظضشا في  >5اقٖ ذلف مٕ ش ؼي   اوى م اـظه وبكؽتى    

ا اط اإلامظضه  ومب اإلاحتك  ا  انى   ررا طمغضا للكلو ؼي   اوى ومب اإلإتقش ااىا ا  ب اؤه اظحٖ 

سواك " لتاب ما  –ا ٕه وضحتى   مٕ ش اوعضظضى  ٔلي م اِظ مب لتق الٕالم اذظ " امي لاؼظه الظ 

 هى مىحىس بالٕالم اذظ ولتاب ال ىاباك .
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 مبىي االوزيريون 
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 -معبد رمسيس الثاوي بالبليىا :

اقمممٖ مٕ مممش طمؽمممسؾ الثممماشي فمممي الفمممكاى   

الفمممظ ي مممممب اوعطضممممى  وهممممى ا مممم  حجكمممما 

   اوى و مممممش ب ممممماه اإلالمممممو ممممممب مٕ مممممش ؼمممممي

طمؽممممسؾ الثمممماشي فممممي اواامممم  جنكممممه  واهممممم 

ما اكية اإلإ ش ال قىؿ ال   ٔلي حشطاامه 

الخاطحيمة وقممي اقممىؿ مٕظلممه "  مماسؿ " 

بمممممي  اإلالمممممو طمؽمممممسؾ الثممممماشي والحي يمممممي  ، 

شاك .  وم اِظ اؼظ  و ليفيه اجماك أشاس اؼظ  وتقٍيٖ اااس  ٔا

 معبد رمسيس الثاوي بالبليىا                                                          

 -معبد رمسيس الثاوي باخميم :

 لاميمره    
ح
وهى اإلإ ش الظاس    اإلارممن لالمه ممي  طب الخممىبه وال كماك وال محظاك وضىمم اإلإ مش تكثماا

ىايمممه وهمممى ممممب ال جمممظ الجيمممر  ا لمممع اطتفأمممه  متمممرا ،  لكممما  56ميراممم  اممممى  وهمممى ممممب احكممم  التكا يممم  الفٔظ

اىم اإلإ ش تكثالي  لظمؽمسؾ الثماشي وتكثماى طومماشي 

مقٍممٓى الممظاػ احتكمم  ا  انممى  لالممه " افظوسامم  " 

تممممممم التفمممممماف  5==5طب الحممممممق والجكمممممماى  وفممممممي ٔممممممام 

تكثاى ضخم للكلو طمؽمسؾ الثماشي وهمى حمالؾ ٔلمي 

     الٕظؿ ٔلي  ٕش امتاط اؼف  اإلاقابظ.

 -: غرب سوهاج –مىطقه اثار الشيخ حمد 

 لمممم واؼممممك ا ;تقمممٖ امممممي الغمممظب مممممب ؼمممىهاج بحممممىامي  
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اإلامممممظ  القممممشام " جممممىك طبسمممم  " شؽمممم ه امممممي اإلإ ممممىسه طبسمممم  ومن مممما اتممممظضبؾ فممممي اليىااايممممه وضىحممممش   مممما مٕ ممممش 

 . بٍليكىػ الغماط "اوليتؾ" وهى اجش اهم اإلإابش ال ٍلكيه

 مىطقه مقابر الحواويش : 

 وقمممممي بكثابمممممه ح اامممممه ا لممممميم التاؼمممممٖ فمممممي    

مقرمممممره  00>ٔممممممظ الشولمممممه القشاكمممممه وتىمممممم 

وتمممممممممم اا  ممممممممماك ممممممممممب ت فيمممممممممض مفمممممممممظوٓ تٍمممممممممىضظ 

م ٍقمممممممه مقمممممممابظ الحمممممممىاو ق ا ظضمممممممه ومممممممكب 

بظاممممممممممامة الت كيممممممممممه اإلاحليممممممممممه بمممممممممممٕيش ممممممممممممظ 

  م لممممممممممممع تؽممممممممممممٕه  00000;=وصلممممممممممممو بك لممممممممممممع 

مليممممممممممى  وؼمممممممممم ٕكااه الممممممممممف ح يممممممممممه ( وصلممممممممممو 

لمممممممي اإلاقمممممممابظ ا ظضمممممممه  باشفممممممماك سطج لمممممممأش ٔا

ؼمياطاك وسوطاك ميماه ومنتمق اساط  وحماط  تمشبير أتكماس ممامي اومافي  لترليمق اامماطه وؼمىط ومافيتراما ومّلمه 

 .   فه  بااىطامي للك ٍقه

 مقابر الحواويش األثريت                                                                                         

 ثاويا االثار االسالميه 

 -يه في الٕشاش مب اإلاؽاحش صاك الٍا ٖ اإلإكاط  اإلاتكية ومن ا :تتكث  ا اط اؼام

  -الجامع العتيق " الفرشوطي " :

ىٌي " وضحى  اإلاسجش لىجه لتق    اظحٖ تاطضره امي الٕمظ الفاٌكي و ٕظف باؼم " مسجش الفـظ

ب ٔلي ا مظؼىم لاسط مب الؽلٍا  الغىط  ذاله باإلإاماك التجاطضه وأفاك  ٕي الم أاك م

 الىظااق ال   ماا  تحم  ٔلي ا .
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 -مسجد العارف باهلل :

همممممممممى ممممممممممب اـممممممممم ظ مؽممممممممماحش ؼمممممممممىهاج وضظحمممممممممٖ   

الظا ممممٖ  –تاطضرممممه امممممي القممممظ  الثممممامب الهجممممظ  

 >:=5ٔفمممممظ اإلامممممياس  و مممممش أيمممممش ب ممممماؤه ٔمممممام 

وضىحمممممش بجمممممىاط اإلاسمممممجش ممممممشافب لألممممممظاك و رمممممر 

ممممممظاس بممممممو الممممممض  سفمممممب بجممممممىاط وممممممظضخ الفمممممميز 

 الٕاطف .

 

                                                      
  مسجد العارف باهلل                                                               

  -مسجد االمير حسه باخميم :

اىحمممش بكشا مممه اذكممميم اـمممااه اميمممر جؽمممب     

 5565ه واات مممم  مممممب ب مممماكه ؼمممم ه  ;555ؼمممم ه 

باإلائضامممممه وقمممممي م وضكتممممماع  >8:وت لمممممع مؽممممماجته 

ٌمممممظاع الٕكممممماطه الٕثكاايمممممه و مممممش ب سممممم  حمممممشطا  

ؼممممممممم بممممممممال جظ وأكممممممممشه  0;اإلاسممممممممجش  ؽممممممممكو 

اإلاسمممممممممممجش ممممممممممممب الخفمممممممممممق تحكممممممممممم   قفممممممممممما ممممممممممممب 

 الخفق به النثير مب الغذاطف ال  اتيه . 

 

  مسجد االمير حسه                                                                              
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 -لصيىي  بجرجا :المسجد ا

ه ٔلي اش الفيز " 5606ه وتم تجشاشه ٔام  =:50و ش اشفااه امير " محكش بو الفقاط  " ٔام 

 ابىبنظ الخياً وما  مب ابظع ٔلكاك ٔمظه وضقٖ اإلاسجش بك ٍقه القسؽاطضه .

 ثالثا  االثار القبطيه 

 -دير االوبا شىودة " الدير االبيض " :

ىهاج وضكنب اقٖ هضا الشاظ رغظب مشا ه ؼ

تاطضره بالقظ  الخامؾ او الؽاسػ اإلاياس  

واعسهظك ٔكاطه هضا الشاظ في الٕمظ 

اؼامي وبالتحشاش في الٕمظ الفاٌكي  

واؼترشم ال جظ الجير  في اشفاك هضا 

 الشاظ ومب  م ٔظف بالشاظ ابيي .

 

 الدير االبيض                                                                                       

 -دير االوبا بيشاي " الدير االحمر " :

لم ـكاى الشاظ ابيي  7وهى اقٖ ٔلي  ٕش 

و ش اؼترشم في ب اكه الٍىب اجكظ ولضا 

ؼكي   ضا اؼم و ش لكم ٔلي الٍظاع 

ال اعضليهي وضىحش بالشاظ ل سؽه للؽيشه 

 . الٕضطاك
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 :متحف سوهاج القومي        

وضكثممممم   متحمممممف ؼمممممىهاج لأل ممممماط اومممممافه    

جقيقيمممممممه للكحافّمممممممة لكمممممممغاط ؼمممممممياحي همممممممام 

إلاى ٕه اإلاتكية ٔلي الىمفة الفمظ ية لل يم  

بكشا ممممه ؼمممممىهاج وو ىٔمممممه ٔلمممممي ذمممممَ ؼمممممير 

الؽمممممممياجية القاسممممممممة ٔمممممممب ٌظضمممممممق  جألافمممممممىا

 9:00الؽمممممياجة ال يليممممممة  وت لمممممع مؽمممممماجته 

 89=متممممممر مظبممممممٖ وضىممممممم اإلاتحممممممف ال ممممممر مممممممب 

قٍمممممٖ ألا ظضمممممة ال ممممماسطو  ٍٕمممممه ا ظضمممممه  ممممممب ال

 أمماك ٔممظه  ;وضىممم اإلاتحممف  أمماك لٕممظه القٍممٖ ألا ظضممة ومهاتممق اساطضممه ومنت ممه وسوطا اطومميا يفممك  

 . و أاك لن اط الغواط ومظس   لل ىاذظ الؽياجية ٔلي ال ي 

  متحف سوهاج القومي                                                                
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 بسوهاج المطاعم ر اشه

  

  



E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   

 لدراساث العليا والبحىثلشؤون انائب رئيس اجلامعت  مكتب  
VICE PRESIDENT FOR 

POST-GRADUATE STUDIES& RESEARCHES 

ISO9001-2015    احلاصل على شهادة االيزو 

Acc.No:M2700903pm 

 

 

  

 

 



E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   

 لدراساث العليا والبحىثلشؤون انائب رئيس اجلامعت  مكتب  
VICE PRESIDENT FOR 

POST-GRADUATE STUDIES& RESEARCHES 

ISO9001-2015    احلاصل على شهادة االيزو 

Acc.No:M2700903pm 

  

  

 



E-Mail :Graduates_post@sohag.edu.eg          
 

9853166/340سكرتاريت )ف(:                           9852164/340تليفون مباشر:                                        

   

  

  
   
                                                                       جامعة سوهاج   

                                                                                                                   Sohag University 

 

 

  

   

  

 

 

 

 م31/5/2135(  2إصدار )                      SP.VPP.01F000101نموذج رقم :                                   

 لدراساث العليا والبحىثلشؤون انائب رئيس اجلامعت  مكتب  
VICE PRESIDENT FOR 

POST-GRADUATE STUDIES& RESEARCHES 

ISO9001-2015    احلاصل على شهادة االيزو 

Acc.No:M2700903pm 

ىنائبىرئوسىالجامعة
 ونىالدراساتىالعلواىوالبحوثؤلش

ى
 "ا.د/ىحسانىحمدىىالنعمانى"ىىىىىى


